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Anadolu ve Rumeli ağızlarının ayrıntılı bir dilbilgisi kitabının yazılabilmesi, 
sağlıklı bir ağız sınıflandırmasının yapılabilmesi ve ağız atlasının hazırlana
bilmesi için, işlenmemiş ağız bölgesinin kalmaması gerektiği bilinen bir 
gerçektir. Yeterince işlenerek betimlemesi yapılmamış ağızlardan biri de 
Mersin ağızlarıdır. 

Ağız sınıflandırmalarında esas alınan biçimbilimsel ölçütlerin arasında 
şimdiki zaman eki de bulunmaktadır (İmer, 2000: 12-13, 15). Tuncer Gü
lensoy, Anadolu ve Rumeli ağızlarında şimdiki zamanı karşılayan biçim
birimleri, kullanılan yöreleri de belirterek genelolarak vermiştir; ancak 
Mersin ağzıyla ilgili basılı yeterli malzeme olmadığı için, söz konusu 
çalışmada yöre miz in adını sadece bir yerde bulabilmekteyiz (1985; 281-295). 
Nurettin Demir, "Güneybatı Anadolu Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman 
Eki -ik gelir" adlı yazısında, Türkçede şimdiki zaman üzerinde durmuş ve 
Türkiye Türkçesindeki durumu da özetlemiştir (1996: 44,45,46). Demir, 
"Alanya Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekinin Varyantları" başlıklı yazısında 

Mersin ağızlarıyla pek çok ortak yanı bulunan Alanya ağızlarını şimdiki 
zaman açısından incelemiştir (1999: 57-64). Ercilasun ise, Batı ağız gru
bunun bir başka üyesi olan Muğla ağzındaki şimdiki zamanı karşılayan bi
çimbirimleri vermiştir (1983: 261-262). Bu çalışmada da, Mersin ağızlarının 
şimdiki zaman açısından Anadolu ağızları arasındaki yerini belirleyebilmek 
amacıyla, Mersin ağızlarında şimdiki zamanı karşılayan biçimbirimlerin 
bütün kişilerle kullanımı derlediğimiz malzemelere dayanılarak verilmeye 
çalışılacaktır. Ancak, Mersin'e geçmeden önce, günümüz Anadolu Türkçe
sine bir basamak oluşturacağı düşüncesiyle, -(I)yor ekinin daha önceki dö-
nemlerde aldığı biçimlerine de göz atmak yararlı olacaktır sanırım. 
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Elimizdeki kaynaklardan izleyebildiğimiz kadarıyla şimdiki zaman eki, 
çok da yeni bir ek değildir. Daha XIV. yüzyılda -(I)yor ekinin Türkiye 
Türkçesindeki biçimlerinden birkaçını Kıpçakçada bulabilmekteyiz: -yor eki 
Codex Cumanicus'ta, Et-tuhfetü'z-zekiyye' de, EI-Kavaninü'l-külliye' de kar
şımıza çıkmaktadır: Iüstalzşıp kel-i-yor-lar "Çok sıkışmış şekilde geliyorlar" 
CC (Grönbech, 1992:103); kel-e-yor, ket-e-yor TZ 74b, başla-yor, 
yumrukla-yor, mangla-yor TZ 75 a. Et-tuhfetü'z-zekiyye'de ayrıca "aşırılık 
arzu edilirse kel-e-yorur, ket-e-yorur, başla-y-yorur, yumrukla-y-yorur denir" 
biçiminde bir açıklama yapılarak ekleşmiş olarak -yorur biçiminin kullanımı 
da gösterilmiştir TZ 75a. Et-tuhfetü'z-zekiyye'de şimdiki zaman çekimine 
girmiş bir eylemden sonra ekeylemin ulaç eki -ken de görülebilmektedir: kel

e-yor-ken, ket-e-yor-ken, başla-y-yor-ken, yumrukla-y-yor-ken gibi. Aynı 

kaynak eserde şimdiki zaman ekinin olumsuz eylemlerle kullanımı için de 
örnekler bulabilmekteyiz: kel-me-yor, ket-me-yor, yat-ma-yor, başla-ma-y

yor, yumrukla-ma-y-yor, kel-me-y-yorur, başla-ma-y-yorur. Et-tuhfetü'z-ze
kiyye'de çoğu örnekleri III. kişiyle olmakla birlikte diğer kişilerle çekimine 
de rastlanmaktadır: kel-e-yor siz, kel-e-yorur men, ket-e-yor men TZ 75b. kel

e-yor, kele-yor-lar KK (Karamanlıoğlu, 1994: 130). Toparlı ve arkadaşları 
El- Kavaninü'l-külliye'de geçen örnekleri kel-e-yur ve kel-e-yurlar (34a/3) 
biçiminde okumayı yeğlemişlerdir (1999:112). Codex Cumanicus'ta -(I)yor 

yanında -(J)yür biçimi de yer almaktadır: bar-ı-yür-ler "varıyorlar" CC 
21 (Grönbech, 1992: 25). Kitabü'l-idrak'te -(I)yorı ekiyle karşı

laşmaktayız: kelü yorı EH 137 (Karamanhoğlu,1994:145). 

Eski Anadolu Türkçesinde yoru-r çekimli eyleminin XIV. yüzyıldan iti
baren ekleştiğini, hatta hece yutumuna bile uğradığını görmekteyiz: 

Anlarw) teşvişinden [Anter. XIV.228] (TS VII-53). 
Müslümanlardan esir ittiği cemiiatı sürüp gel-i-yorurlar [Fütuh. XIV. 

242] (TS VII-53). 
Yol erenleri göçüp yola girdi 

yonr agır dünbeki servan [Çarbname -12] (Mansuroğlu, 1956:) 
Sizlerin gelmesine muntazır ol-up [Müslim. XV. 6,31] (TS VII-

52). 
İşte diyarum elümden alup beni daldan dala uçur-a-yor [Müslim. XV. 3, 

39] (TS VII-52). 

http://www.turkdilleri.org



WORKSHOP ON TURKISH DIALECTS SI 

.. , Bu didügi (Oşman nesiidür, işde sürilüp [Dede Korkut 

2/6] (Ergin, 1989: 73). Oğuzdan ~an Turalı dirler bir yigit var imiş, JpZUl) 

dileyü gel-i yorır didiler [Dede Korkut 178/4] (Ergin, 1989: 188). 
Döndi, ivine geli yorır-iken 'Azra 'il atmul) gözine görindi. [Dede Korkut 

159/13] (Ergin, 1989: 179). 

XVI. yüzyıldan itibaren şimdiki zaman ekinin I. ve II. kişilerle günümüz 
Anadolu ağızlarındaki biçimleriyle kullanıldığı görülebilmektedir: 

Mezhur Sündek bal)a: Seni deyüp yakmnzk eyledi, andan 

hamile oldum ... [Sic. K. XVI. 4, 90] (TS VII-51). 

Karacaoğlan der ki Hasan Paşalı 

Aşkm deryasznı boydan aşalı 
Ben de sevdiğimden ayrı düşeli 

Uyuyup da uykuya kanamz-yo-m [Kara. XVII.] (TS VII-167). 

Sen de benden daha fazla yanarsm 

Utan-z-yo-IJ bildiremi-yo-IJ nefayda [Kara. XVII. ] (TS VII-167). 

-(I)yor ekinin değişkeleriyle (varyantları) Anadolu dışındaki lehçelerde de 
karşılaşılmaktadır. Oğuz grubu Türk yazı dillerinden biri olan Türkmencede 
ekin -ya:r i ya:r ve -ya: I-ya: biçimleri yer almaktadır: gel-ya:r-in, gel-ya:r

Sİl), gel- ya:r-sil)iz; eşid-ya-n, name dzmya:l)? "niçin konuşmuyorsun?", bil

ya-l)iz mi "biliyor musunuz" (Hanser, 20003: 105, 110). Ayrıca Türkmen 

Türkçesi ağızlarında da Anadolu ağızlarındaki şimdiki zaman biçimbiriminin 
kimi değişkelerini bulmak mümkündür (Erdem, 2000: 55-72). 

Azerbaycan Türkçesinin Kazak ağzında, Gadabay ve civar obaların ağız
larında ünsüzle biten eylemlerle [-e:r) -er) -o:r, -or, -ö:r, -ör], ünlü ile biten 
sözcüklerle ise [-yer, -yor, -yör] biçimlerinde kullanımına rastlanmaktadır 
(Erdem, 2000: 60). 

Gagavuz Türkçesinde de -yor ile birlikte -arı-er, -ye, -yu, -yo değişkeleri 
görülmektedir: oyna-ar-ım, gel-er-iz, gel-me-er-im) al-ı-yu-z) gör-ü-yo-m, 

gör-ü-yo-sun, gel-i-yo-n, gid-i-ye-m, gid-i-ye-Ie, tanı-ma-yor-um ... (Özkan, 
1996:147,148,149). 
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2. Mersin Zaman Ekleri 
Yazı dilinde bir biçimiyle kullanılan şimdiki zaman eki, diğer ağızlarda 

olduğu gibi Mersin ağızlarında da çeşitlilik gösterir. 

Yukarıda Eski Anadolu Türkçesinden ve Kıpçakçadan verdiğimiz ör
nelderde de görüldüğü gibi, aslında ulaçlı bir birleşik eylemin yardımcı ey
lemi olan yorz-r çekimli eyleminin Mersin ağızlarında da hece yutumuna 
uğramadan, eskicil biçimini koruyarak ekleştiği görülmektedir. Bu ek, içinde 
bulunduğumuz anda gerçekleşen eylemi bildirmekten çok, geçmişte yaşanan 
olayları, durumları günümüze taşımaktadır. Aynı zamanda ek, çoğunlukla 
deneyimler sonunda hep öyle olduğu görülen durumlar, olaylar aktarılırken; 
eskiden olduğu gibi bugün de aynı biçimde süregelen eylem ve durumlar 
bildirilirken kullanılmaktadır. Bağımsız bir biçimbirimken yorz-/yoru

eyleminin kılınış açısından süreklilik kavramı taşıması ve aldığı geniş zaman 
ekinin işlevi gereği de özellikle geneli ifadesi doğal görünmektedir. Görünüş 
bakımından -yorzr/-yorur biçimbirimi, anlık şimdiki zaman ve biçim deği
şikliğiyle birlikte yakın gelecek ifadesini sonradan kazanmış olmalı. 

Mersin ağızlarında bu ek, Kıpçakçada ve Eski Anadolu Türkçesinde 
olduğu gibi daha çok III. kişilerle kullanılmaktadır: 

Eyi ol-u-yorur yani (Esenpınar / Erdemli). Makine szk-ı-yorur (Banı / 
Mut). [Yumurta] ezIk ol-u-yorur (Fakırca / Mut). Olçardan in-i-yorur (Kurt
suyu / Mut). 

Hocalar devamlı söylü-yorur (Kuskan / Gülnar). [Bitkiler] ucundan süy

ü-yorur (Alanboğaz Mah. Köseçobanh / Gülnar). Onul) eğşisi ol-u-yorur (Ko
nur / Gülnar). 

Garznça-ğimi çzk-z-yorur (Manastır Mah.! Bozyazı). 
İşde bulanzlç bir sudan gel-i-yorur (Kızılaliler / Anamur). 

Bu bağımh biçimbirim, geçmişe ait bir olay ya da durumu, içinde bu
lunulan anda bildirmeye de yarar: 

Ağlatdıl) emmi de-yorur (Ilıca / Mut). 
Buynuzlarzna mum ışığı yalç-z-yorur (Şeyhömer / Gülnar). 

Ekin içinde bulunduğumuz anda sürmekte olan iş ve oluşların anlatımın
da kullanıldığı da görülür: 

Hindi millet hep sat-z-yorur (Konur / Gülnar). 
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Ezen okun-u-yorur (Bozağaç / Gülnar). 
Enginidi muz dikeme-yorur (Derebaşı / Bozyazı). 
GendinilJ de hoşuna ged-i-yorur baya baya (Güngören / Anamur). 

Bazz ed-i-yorur-Iar işde (Ilıca / Mut). 

Verilen örneklerde görüldüğü gibi, -(I)yorur, daha çok masal, öykü ve 
anıların anlatımında kullanılmaktadır, tıpkı ölçünlü dilde roman ya da öykü 
özetlerken kullanılan geniş zaman eki gibi. Haldeında söz edilen var, ben ve 
sen sonradan gelecektir. Ekin genelde III. kişilerle kullanım nedeni de bu 
olmalıdır. Bu ek, geçmişle içinde bulunulan anı birbirine bağlar; fakat -(I)yor 

ekinin kazandığı yakın gelecek işlevini taşıınaz. 

Seyrek de olsa I. ve II kişilerle kullanımına rastlanır: 
Güçcudük işde. Hu ğadar var mıdzm bilmem, hu çocu~ gadar, taha mı 

güçcudüm bilme-yorur-un. (Veyselli ~ Aslanlı / Erdemli) 
EvilJ içine gücün gel-i-yorur-un (Yapıntı / Mut). 
Bu otwJ adını bilmi-yorur-ul) (Üçoluk / Gülnar). Namazımı gzl-ı-yorur-ul) 

(Hırınanlı / Silifke). 
Çıtlığz topla-yorur-uz (Y erebakan ~ Kükür / Mut). 
Laf ed-i-yorur-uz ya [(Keşevii Aşiretinin Dudaklı Kabilesi) İkikuyu 

Mevkii / Toroslar]. 
Elimizde dik-i-yorur-uz (Gezende / Gülnar). Bunnardan haşla-yoruruz 

(Bozağaç / Gülnar). 

Şimdiki zaman ekinin bu biçimiyle Alanya'da, Nevşehir ve yöresinde, 
K_araman' da da karşılaşılmaktadır: 

Pambur geliyorur [Alanya] (Demir, 1999: 59). 
Hanım da burdan gidecôğ-ımış canım [Ürgüp İlçesi] 

(ICorkmaz, 1994: s.142, 16/25,26). Bir bayram-oluyorur. Demirgıratlar 

Hall] Partisi diyin İnsanıl) evi ossa da, yuselsil) disel) de 
daha millet yil)i miydana [Ağcaşar ve Salur köylerinin 
birleştirilmesi] (Korkmaz, 1994: 145, 19-6,7,11,2). Uyandım ki acı acı 

nası bi ses Vardım ki bir kişi !l0camıl) !ıafaSlnı 'böyle 
... şindi böyüg-olum asgere [Ürgüp İlçesi 

Ağcaşar Köyü] (Korkmaz, 1994:151, 25-12,13,14,15 ve 31). !ıısgaları 

topladıl], üzümleri topladıl], patesleril) lCCl [Ürgüp İlçesi, 
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K.aracaören Köyü] (Korkmaz, 1994:161, 30-3,4 ) Evimiz de da 
!larsambaZı, oğlan da oda [Ürgüp İlçesi Karacaören Köyü] 

(K.orkmaz, 1994: 162, 30-29,30). 
çat çat ni"n,nV'71I1V' [Karaman] (Koraş, 1992: 160; IIlI 29), (sız zoruma 

gediyorur-emme. Beni ana hesabına [Karaman İli 

Kızıllar Ağini Köyü] (Koraş, 1992: 234, XII-34, 29). 

2.2. 
-(I)yoru ekinin yoru-r çekimli eyleıninin sonsesini yitirerek ekleşmiş bi

çimi olduğu bilinmektedir. Yöremizde -(I)yorur biçimine göre, -(I)yoru daha 
sık kullanılmaktadır. Şimdiki zaman ekinin bu biçimi de -(I)yorur gibi daha 

çok III. kişilerle kullanılır: 

Hoca oku-yoru. Aşşa yandan su a1ç-ı-yoru (Akarca / Mersin). Neden böyle 
ol-u-yoru? (Kocavilayet / Mersin). Uyramda ağladan di-yoru (Tepeköy / 

Mersin). O ot da öyle bir ot ol-u-yoru (İnsu / Mersin)" Haldan düşerse ol-u
yoru [Cebel ----+ (Bolacalı Yörükleri) Kocahamzalı / Mersin] 

Bullarda işi bitir-i-yoru (Doğulu ----+ Doğusandal / Erdemli). Buna yo
rumlan-z-yoru [(Karakeşli Aşireti) Çeşmeli / Erdemli]. Yere gullanıl-ı-yoru ... 

(Karayakup / Erdemli). Ged-i-yoru anmJ1Z (Çiriş / Erdemli). 
O da aşşa in-i-yoru ya (Boynuinceli / Silifke). Hindi bazara gel-i-yoru 

(Hırmanlı / Silifke). 

O yapış-ı-yoru,· bu, hayvanı somur-u-yoru (Karacaoğlan / Mut). Yoyulup 
gid-i-yoru (Güme / Mut). 

Iczk gzyma olsa taha gözel ol-u-yoru (Beyreli / Bozyazı). 

Sen glslrlaşdllJ de-yoru (Arıkuyu / Gülnar). 

-(I)yoru biçimi Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya' da, 
Nevşehir'in kimi ilçe ve köylerinde, Eskişehir'de, Karaman'da, Konya'da ve 

Alanya' da da görülmektedir: 

najsa "pak!" de ya ganaT [Manisa İli Kula İlçesi, 

Tokmaldı Köyü] (Korkmaz, 1956: 20; 14-8), bismiııahi daşz 

galdırıyoru [İzmir İli Çiğli Köyü] (Korkmaz, 1956: 23;15-43), haman 
bi camız boduğu geliyôru... [Denizli İli Tavas İlçesi, Yarangüme 
Köyü] (Korkmaz, 1956: 67; 53-10,11), aşam-oluyoru hakim gidib

ba. [Denizli İli Acıpayam İlçesi Ayaz Köyü] (Korkmaz, 1956: 69; 54 

- 36,37 ). - çocu~(-mu olçutuyorufj gadzn gzzzm? [Aydın İli, Bozdoğan 
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İlçesi Biresse Köyü] (Korkmaz, 1956: 83; 64-17), güccüK gayınım 
bana kinneşiyôru, bubasmdan miras gat1madi deya [Aydın İli 

Bozdoğan İlçesi Biresse Köyü] (Korkmaz, 1956: 62-80), sora 

gidiyoru bi soğu~ SUYUlJ başını adı yicaK [Aydın İli Karacasu İlçesi] 
(Korkmaz, 1956: 91; 70-6,7), om-beş gün oluyoru düğün 

dUl'ullııvol'u [Muğla İli Düğrek Köyü] (Korkmaz, 1956: 98; 75- 21); 
Biliyoru-onna [Kütahya İli Şaphane Bucağı 39/10] (Gülensoy, 1988: 
214). 

Bir örnek de Afyonkarahisar' dan bulunmaktadır: 
Nera gitsam yar giiliyoru aqlzma [Afyonkarahisar İli Şuhut 

Nahiyesi Atlıhisarlı Köyü] (Caferoğlu, 1994c: 34/23) 

Nevşehir ve Eskişehir'den örnekler: 
Bu lfoyul) hep Eadmnarı bu suyul) yüzünden hasdaneden 
YUI1..,.f/I".ru,'u [Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Köyü] (Korkmaz, 

1994: 135; 12-28,29). Onnar bizim gibi alışEm olmadina yapı (yapı!J) 

ha!J.edemiyoru [Nevşehir İli Gülşehir İlçesi, Kızılkaya 

Köyü] (Kodanaz, 1994: 198; 58-14). e sölesanel)ize yazzı!J ba!J 
gozlüyoru [Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi, Yenice Köyü] (Kodanaz, 
1994: 200, 59-1 ). 
Pencereden gar geliyoru 
Aman anam gurbet bana zor geliyoru 

Kekliğimi doyurdular ganadma ayırdılar 

Bu gurbetlik-de bana ar geliyoru [Eskişehir Sökeren Köyü] 
(Caferoğlu, 1995b: 137-21) Köse nihayet küççük olanı vuruyoru. 

Onnan sorna atma binip geliyoru evine [Eskişehir İli Dağküpla 

Köyü] (Caferoğlu, 1995b: 144-19). 

Karaman' dan Örnekler: 
.. . gorudum seni del)izden geçiriyoruyun, sen bal)a bu zulmü ettil), ben 
Sa7Ja bunu ettim, ... [Karaman İli Başyayla İlçesi Kışla Köyü] (Çetin, 
1999: 57; C/84), müsade et gediyoruyun evime gediyorun evime 

dedim. [Karaman İli Sarıveliler İlçesi Ortaköy] (Türedi, 2002: 127, 
50) çuvallarda çinneyoruyuz [Karaman İli Başyayla İlçesi] 

(Türedi, 2002: 109, 9/41,42), devamlı sağa gidiyoruyuz [Karaman İli 
Başyayla İlçesi, Elmayurdu Köyü] (Türedi, 2002: 58, 1/87,88). 
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Neyse ekmeği yediler yemediler bi gat gayn yenir mi ve1lrmt~vm'u 

[Karaman İli Başyayla İlçesi Kışla Köyü] (Çetin, 1999: 61; H/191) 
Oğluı) demiş aşıklık .'. Ermam 'mlJ gızına aşıklık ceJ,CWiJYU 

[Karaman İli Başyayla İlçesi Kışla Köyü] (Çetin, 1999: 63; lI237-
238) çocuğum şindi unuduldu mu? İşde [K_araman İli 
Başyayla İlçesi Kışla Köyü] (Çetin, 1999: 65; lI285) Biz de ğözeliz 

deyi ğurulduk, genciz deyi ğurulduk, şindi de mide işde ... 

[Karaman İli Başyayla İlçesi Kışla Köyü] (Çetin, 1999: 65; İ/3000). 
... onulJ gursağı bir zanlJ-içinde onu balanz azım 

horaya asıveririz. [Karaman İli Güldere (Gödet) Köyü] (I(oraş, 1992: 
283; XXIII/l32,133), onula ganşdırdıJ>.mıydz saba-adar öyle 

yoru harenilerde [Karaman İli Yollarbaşı (İlisıra) Kasabası] (Koraş, 
1992: 294, XXVII/3 1,32). Onnar gelmiş urus demiş [I(a-
raman İli Sarıveliler İlçesi Ortaköy] (Türedi, 2002: 127, beni 

çavış [Karaman İli Sarıveliler İlçesi Göktepe Kasabası] 
(Türedi, 2002: 113, 125). 

II. kişi ekinin iyelik kaynaklı olabileceği düşüncesiyle Konya' dan 
alınan üç örnek de bu bölüme alındı: 
Ana deyor, ben bobasızım-da, neye (söylemiyorsun) 
da diyor. Gız beni naya (yatırıyorsun) diyor. Sen 
çıplak (yatmıyorsun), öldün dirildin, diyor [Konya İli 

Cihanbeyli İlçesi Kulu Bucağı] (Caferoğlu, 1968: 28, 34). 

Alanya ağzından örnekler: 

çocuq qoşa qoşa buraya . J<J?''''''''~~. [Alanya] (Deınir, 

1999: 59). 

Adana ve Osmaniye İllerinde seyrek rastlanan bir biçimdir (Yıldırım, 
1999: 245): 
şindi saPlıcan oldu, sulu zatürre oldu [Osmaniye İli Sumbas 
İlçesi] (Yıldırım, 1999: 621, buhur yedi göbekden meydana 
.nrnlı'"',(U'1f8 [Adana İli Yüreğir İlçesi, Bumk Beldesi, Karahacılı Aşireti] 

(Yıldırım, 1999: 466, As.07-18). 
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Bolu ağzında da şimdiki zaman ekinin -(I)yA, -(I)yor değişkeleri yanında 
-(I)yoru biçimiyle de karşılaşılmıştır: 
Patşah-da hayır ola ona. Çocü üryayı d?yi-wç,r, 

d?ye ve üstelik mapsa goyyoru [Bolu İli Göynük İlçesi Sünnet Köyü] 
(Caferoğlu, 1995b: 173-10,11). 

Mersin ağızlarında -(I)yorur biçiminde olduğu gibi -(I)yoru ekinin de i. 

ve II. kişilerle çekimine seyrek rastlanır: 
Günaşa onu toplu-yoru-sul) (Aslanköy / Mersin). 
Beri ğetirisil), yatZrlSll), tabi taharet yap-z-y-yoru-sul), apdes aldır-ı-yoru

sul), böyle böyle yı~ayyoruz (Tırnak / Gülnar). 
-(I)yor biçiminin işlevleri arasında da belirteceğimiz gibi, bu örnekleri

ınizde II. tekil kişi eki, gerçek öznenin II. kişi olduğunu, işin II. kişice yükle
nildiğini bildirmemekte, getirildiği eylemin gösterdiği işin, oluşun, hareketin 
bütün eyleyebilenlerini karşılamaktadır. Edilgen cümlelerde olduğu gibi, bu 
cümlelerde bir genellerne vardır, dolayısıyla II. tekil kişi eki geneli temsil 
etmektedir. 

2.3. ve 

Mersin ağızlarında hem -(I)yorur, hem de -(I)yoru ekinin y ünsüzünden 
dolayı ünlülerinin inceldiği de görülınekedir: 

Orayı bileme-yörür-ün (Manastır Mah.! Bozyazı). 
Yolu darald-ı-yörür (Hüsametli / Erdemli), [Tohum] Türkiye 'de üredil-i

yörür (Veyselli / Erdemli). 
Gızlartürbesi denil-i-yörür (Şeyhömer / Gülnar). 
Eti yen-i-yörür [(Dudaklı Sülalesi Keşevli Aşireti) Geriz Yaylası / 

Toroslar~Nacarlar / Tarsus]. 
Bunnarz geymi-yörür-üz ya (Cambazlı / Silifke). 
Çöp kertme yap-i-yörür-ler (Ilıca / Mut). 
Hindi onu geydirme-yörüller [(Keşevli Aşiretinin Dudaklı Sülalesi) Geriz 

Yaylası / Toroslar~Nacarlı / Tarsus]. Günnar'a gedip getir-i-yörüller (Kay
rak / Gülnar). 

Eskiki-ğibi turist gelmeyoru (Ovabaşı / Anamur). 
Gaç yaşındaki deveye lök den-i-yörü? (Karalarbahşiş / Anamur). 
-yörür ve -yörü değişlceleri, Mersin'in sınır komşusu Alanya ağızlarında 

da bulunmaktadır: 
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Gat batalım, ıravzlç1aru} çiirayörür. Bu de:yörü Köseye varayoru. 

Gederke ü:deyörüyüz de Topuzluda yeyeyörüyüz. Adamı tanı

ma:yörüyün (Demir, 1999: 60). 

Nevşehir ve yöresi ağızlarında da -(I)yörür biçimi karşımıza çıkmaktadır: 

Geçimimiz 'kepazelik-a nörelim olJsuz gopmayıncı 

O!n1Ul)'Orlır [Ürgüp İlçesi Salur Köyü] (Korkmaz, 1994: 144; 17-48,50). 

Buralarda şimden söna oralarda mı obunsulJ benim 'geln
oldümu? Ben bi gurşun atımı yir ilerden 'O giri'den 

geliyörür [Ürgüp İlçesi Salur Köyü] (Korkmaz, 1994: 147,21-8, 18,19). 

Ben gidecem h indi, babalJ [Ürgüp İlçesi Ağcaşar Köyü] 
(Korkmaz, 1994: 152; 25-52). 
Şu tozlümu bi yzbayım didim, orda su böyle lFflll1ı1/l11nlY/'iir Zabaleyin o 

adamlar beni yolcu yapdılar, ileriye doğru geşdik, zabanan gabdıbdan 
söna oğanılJ yüzünde bir arabacı geliyörür [Ürgüp İlçesi ICaracaören 

ICöyü] (Korkmaz, 1994: 160; 29-135,136). 

Manisa ve Karaman ağızlarında da -(I)yörü biçimine rastlanmıştır: 

Keloğlana giiliyörü, açıP türüm türüm [Manisa İli 

Alaşehir İlçesi, Kaşıkçı Köyü] (Korkmaz, 1956: 19, 12-10,11). 

Benim ayaklar [Karaman İli Sarıveliler İlçesi Ortaköy] 

(Türedi, 2002: 127, 14-29). 

2.4. -(I)yor 

Mersin ağızlarında belirlenen, şimdiki zamanı karşılayan bağımlı biçim
birimler arasında yazı dilinde olduğu gibi yorur çekimli eyleminin hece yutu

muna uğramış biçimi -(I)yor eki de bulunmaktadır. Bu biçimin çekiminde 

kullanılan i. ve II. kişi ekleri yazı dilinden farklılık gösterir. Eski Anadolu 

Türkçesinde görülen adı 1 kaynaklı -In ı. tekil kişi ekinin ünlü uyumuna 

girdiği, kimi yörelerimizde de iyelik kaynaklı II. tekil kişi ekine ömekseme 

ile ekİn -n sesinİn artdamaksıl n 'ye dönüştüğü görülmektedir: 

Ben otan yanna bat-z-yor-un, aşşa yanna bat-z-yor-un. Köylüyü de 

doğru bütün gör-ü-yor mu-y-un da işde (Ayvagediği / Mersin). 

Neye gınam aycan, olmuşunu gonuş-u-yor-un, yapmasılJlar da gznatma
sllJlar (Darısekisi / Mersin). Onu bilmi-yor-un gızım öyle bişey (ICepirli / 

Mersin) Hindi de did-i-yor-un gözüyülJ ölJünde (Egemen / Tarsus) 
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Dünyada yapmadım bişey yoğ-amma okumaya gelince yapama-yor-un 

işde (Yeniyurt ~ Hüsametli i Erdemli). Onu bilmi-yor-un, o biraz dağamlf:, 

bura bir toplum (Hüsametli i Erdemli). 

Yüram aJçdarzlığorur da, ondan sesdenemi-yor-un gardaşzm (Kızılaliler i 
Anamur). 

Ben o gocaya dimeyyorun «de-me-y-e yorur-un) (Tepetaşpınar i Tarsus). 
Valla ben onu bilmiyyorun «bil-me-y-e yorur-un) (Ilısu i Gülnar) 

Unuduyyorun « unut-u yoru-r-un) (Hacıilyaslı i Mut). Bu örnekte ıyı 

ünsüzünün ikizleştiği görülmektedir. 

Ben hindi (turşuyu) gurmu-yor-ulJ da yimi-yor-wJ da (Topaldı I Tarsus). 
İşde di-yor-ulJ ya (Çavak I Mersin). Çocü yıJça-yor-ulJ (Yalınayak I 

Mersin). İç-i-yor-ulJ iç-i-yor-ulJ heç faydası yoJç (Tırtar I Mersin). Ben heç 

fargz yoJç di-yor-ulJ (Emirler I Mersin). Mersin 'den var-ı-yor-ulJ, gendim de 

dululJ (Çopurlu I Mersin). Nar çzrp-ı-yor-ulJ, nar gaynad-z-yor-ulJ (Kepirli I 
Mersin). 

Açlıktan bağır-ı-yor-ulJ (Bozağaç I Gülnar). 

Yukarıda örnekleri verilen i. tekil kişi ekleri yanında yazı dilindekine 

paralel i. tekil kişi eki de kullanılır: 
Ben bilme-y-yor-um «bil-me-y-e yoru-r-um) [(Tahtacı Türkmenleri) 

Kumaçukuru I Mut]. Mersin 'de getdiksire kel ol-u-yor-um ben [(Tahtacı 

Türkmenleri) Kayabaşı I Mut]. 

Güney-Batı Anadolu ağızlarında da i. t.k. eki -un görülmektedir: 

ônıfj vasıtasznnan ban burdu umumanada galıyôrun KüllüKda [Manisa 
İli Kula İlçesi, Zafer Mahallesi] (K.orkmaz, 1956: 20; 13 - 17,18). 

araP gızznı saslanmiş, "ban ujkusuz bir-az san ba 'le-ver JJ 

demiş, ... [Denizli İli Acıpayam İlçesi] (Korkmaz, 1956: 70; 55-29,30), 
san aşyafjz daşzma balf:, mahalla muhdarzna gal da, ban omurlu 

gidiyorun [Aydın İli Bozdoğan İlçesi Biresse Köyü] (Korkmaz, 1956: 81; 

62-23,24). 

i. Tekil kişi eki -un, Karaman ağzında da bulunmaktadır: 
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Ta sonra bağdada [Karaman İli Sarıveliler İlçesi Ortaköy] 
(Türer, 2002: 130, 14-139,140), ondan sona bazı çocuğun iizzna bi şeyler 

lYPfI'nUU'un [K_araman İli Başyayla İlçesi Güneyyurt Beldesi] (Türer, 2002: 
98, 7-73). 

Kastamonu ağzında da bu kişi ekine rastlanmıştır: 

_ Bab ben altmış paralıb borozun ve altmış töğa gumanda 

[Kastamonu İli Daday İlçesi] (Caferoğlu, 1994a: 36-22). 

Mersin ağızlarında yaygın olarak kullanılan i. çoğul kişi eki yazı dilinde 
olduğu gibi -uz' dur: 

Yaşa-yor-uz (İnsu -----+ Erçel/Mersin). Bişirip yi-y-yor-uz «ye-y-e yoru-r
uz) (Keşlitürkmenli / Silifke). Öyle bir gor1}:u oluverir, belilJle-yor-uz 

(Sarıaydın / Silifke) Bilmi-yor-uz işde (Kızılaliler / Anamur). 
---(Ağrıyan yeri) Czzdzra gidiyorswJuz? / ---Heye cızdzra gid-i-yor-uz 

(Ayvagediği / Mersin). Kirmende eğir-i-yor-uz, goşlu-yor-uz ikisini biri bi

rine (Korucular ---+ Kepirli / Mersin). Beserek dediğimizil} sidiği durdu, su 

içirmi-yor-uz buna (Malaklar / Anamur). 

Alanya ve Kastamonu ağızlarında da L çoğul kişi eki -uz' dur: 
Biz ona dilfenme [Alanya] (Demir, 1999: 60). 
Köylüler buna biz iki sahetlik yerden suyu, sana su veremeyiz 

demişle [Kastamonu İli Araç İlçesi Recep Bey Köyü] (Caferoğlu, 1994a: 
59-1). 

Balıkesir ağzında -(I)yo-z yanında -(I)yor-uz biçimine de rastlanmıştır: 
Oradan gana glŞzn gzşlamıza [Balıkesir İli Edremit İlçesi 

Paşadağ ıcöyü] (Caferoğlu, 1994c: 7). 
Tokat ağzında i. çoğul kişi eki -b«-19 yanında, -uz ekine de rastlan

maktadır: 

Ey insan-oğlu, insannar abılfıdır, biz üs-senedir muharebe yapıyoruz 

[Tokat İli Erbaa İlçesi] (Caferoğlu, 1994b: 203-4). 

Tahtacı Türkmenlerinin ağzında, Tarsus'un kimi köylerinde ve Mersin'in 
Dorukkent Kasabasında (Bu kasabanın Düğdüören Mahallesi Tahtacı Türk
menlerinin, Kaşlı Mahallesi de Arap asıllı Türklerin mahallesidir) i. çoğul 

kişi eki -uk kullanımına da rastlanmaktadır: 
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Ağrımayınca getmi-yor-u~ [(Tahtacı Türkmenleri) Dalakderesi i Mersin]. 
On iki imamlarn} yaszm çek-i-yor-u~ hindi biz [(Tahtacı Türkmenleri) Kırtıl i 
Silifke]. Atamızdan duy-yor-uk. Yenmeyciimiş ya, ye-y-yor-u~ işde [(Tahtacı 

Türkmenleri)Yazalanı Mah.! Mut). Çöteden gor~ -(u)-yor-u~ (Kaşlı Mah. 
Dorukkent Kasabası i Mersin). Büberi yı~-ı-yor-u~ temizli-yor-uk, çekdir-i

yor-u~ götürüp dama ser-i-yor-u~ (Kölemusalı i Tarsus). 
Bu kişi ekinin Nevşehir, Sivas ve Tokat ağızlarında da -~ > -lJ 

değişimiyle kullanıldığı görülür: 
[Ürgüp İlçesi Karacaören Köyü] (Korkmaz, 1994:157). 

Şu ~ulahı, şu seççadeyi, şu ğamçi oOlruşem!lvı)ru 

İlçesi Çavuşlu Köyü] (Caferoğlu, 1994b: 24-29). 
A!Jşam oluyo) yavan y?mek 

(Caferoğlu, 1994b: 199-2,3). 
[Tokat 

[Sivas İli Yıldızeli 

Niksar İlçesi] 

Çukurova' da merkez ağzında da l. çoğul kişi eki -uk görülmektedir: 

gendiynen [Adana İli İmamoğlu İlçesi Üçtepe ICöyü] 
(Yıldırım, 1999:368, A2.01-2). 

Mersin ağızlarında -(I)yor şimdiki zaman ekiyle kullanılan II. tekil kişi 
eki -s U7]' dur; fakat II. kişiyle kullanılan şimdiki zaman eki, çoğunlukla -
(I)yo'dur, o nedenle kişi eki de -7]'dir. -sU7] II.tekil kişi ekli örnek azdır: 
Naylonu ser-i-yor-suı], keçeni7] böyüklunde ne ğadar böyük yapaciisa7] 

[(Kırtıl1ı Aşireti) Burhan i Mersin]. Herif glZl7] 1 isdiyorJ ver-i-yor-su7] amma 

so7]u kel çı~ıyor (Kızılaliler i Anamur). Aynı kişinin ağzında hem -(I)YOl] hem 
de -(I)yorsu7] biçimi görülebiliyor. II. tekil kişi eki -sun, iyelik kaynaklı kişi 
ekine (-7]) örnekseme ile -SU7] olmuş olmalı: Ar~asına da yal]ışım goy-u-yor

sUIJ işdeJ göbeğini goy-u-yo-IJ. [(ICeşevli Aşireti) TakbaşiTarsus ~ Gara
guzluk Yaylası IToroslar]. 

Adana Ağzında da -SU7] II tekil kişi ekli örnek azdır: 
Sirke urühunu bu şalgamı [Adana İli Yu-

murtalık İlçesi Deveciuşağı Köyü] (Yıldırım, 1999: 565, A7.07-17,18). 

Burdur; Nevşehir, Konya, Karaman, Sivas ve Tokat ağızlarında da şim
diki zaman çekiminde ILtekil kişi eki -l] yanında -sul] örneğine de rastlan
mıştır: 
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Nardan giiliyorsuy? [Burdur İli Bucak Kazası Ürkütlü Köyü] (Caferoğlu, 

1994c: 107-25). 
((Ne isdeyorsuy" dedi [Nevşehir İli Avanos İlçesi] (Korkmaz, 1994: 171; 

37-2,3). 
Sen eyi bir adama hp"~'7PlIUH/·l.nn'l [Konya] (Rasanen, 1942: 81). Böyle 

her nennide daha bayrama dört gun var [Konya İli 

Kadınhanı İlçesi] (Öğretici, 1 972:23) Ar~adaş ~(Ose diyor, ne 

yapıyorSUl), böle midi ar~adaşlzğıı) diyor [Konya İli Cihanbeyli İlçesi 
Kulu Bucağı] (Caferoğlu, 1989: 29) işde hoyu dedim, 

kime verdil) amanet dedim [Karaman İli Başyayla İlçesi Kışla Köyü] 

(Çetin, 1999; 62; H-21 1). 

Niye g(}diyorsuy oğlum? [Sivas İli Yıldızeli İlçesi Çavuşlu Köyü] 

(Caferoğlu, 1994b: 22-27). 
Sen niçün böyle ırza no/Jsannzg [Tokat ili Artova 

İlçesi Hoda Köyü] (Caferoğlu, 1994b: 163-33) Nöldu ki böyle söy

liil1A')jı-~71.6n gardaşım [Tokat İli Erbaa İlçesi] (Caferoğlu, 1994b: 206-

15). 

Kastamonu yöresinde de şimdiki zamanın II. tekil kişi eki -(I)yor-sUlJ 

görülmektedir: 
Bu çocug ğzzın eşğiçin sarayın o1]lerinde dolaşırken, padişah çocuğum ne 

deye çocuğa sormuş [Kastamonu İli Daday İlçesi Dereli 

Teldce] (Caferoğlu,1994a: 22-3). 

-(I)yor'la kullanılan II. çoğul kişi eki her zaman -sU1]Uz'dur: 
Ne bekli-yor-su1]uz? Ne di-yor-su1]uz keklikler? (Ayvagediği / Mersin) 

Beni mi dinle-yor-su1]uz? (Ulaş /Tarsus -+ Karacadağ / Mersin). 

A yeğan bir ismi bilemi-yor-su1]uz ba~ (Sanaydın / Silifke). Dap-z-yor

su1]uz siz deyi düşünmüş (Kırtıl / Silifke). 
-SUl)UZ II. çoğul kişi ekine Kuzeybatı Çukurova ağızlarında da seyrek 

olarak rastlanmaktadır: 
neye ?" deyince vaziyeti annatzvirirler [Adana 

Karaİsalı İlçesi Durak Köyü Hankaşı Mahallesi] (Yıldırım, 1999: 419, A3.16-

14). 

Bu kişi ekinin Denizli, Nevşehir, Karaman, Kayseri, Sivas ve Tokat 

ağızlarında da örneği bulunmaktadır: 
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"dUrUl) durulJ ban sabır eTdim bi adam-ika siz nzya sabır

p YfımplIUU"',f.nu'lu,,}," deyi basdırırmış böla [Denizli İli Acıpayam İlçesi] 

(Korkmaz, 1956: 71; 55-57,58,59), "n-apıyorsufjuz arlpdeş?" dimiş 

[Denizli İli Acıpayam ilçesi Yumrutaş Köyü] (Korkmaz, 1956: 73; 57-
14) . 

"Ne isdeyorsulJuz" dedi [Nevşehir ili Avanos ilçesi] (K.orkmaz, 
1994: 171; 37 -4), ... 'öyle ki/e, ne bağarsılJız !layrı. 

[Nevşehir İli Ürgüp ilçesi Ağcaşar Köyü] (Korkmaz,1994: 152; 25 -
48,49). 

... bi adam ne burda didi [Karaman ili Sarıveliler 
ilçesi Göktepe Kasabası] (Türedi, 2002: 120, 12/126), siz yolu ymJlış 
uıj"jrnu,~r~j'ınıı"}' dedi [Karaman İli Başyayla İlçesi Elmayurdu Köyü] 

(Türedi, 2002: 57, 1/73). 

Benim bir hünerim var dedi, ben datlı yaparım, siz parayı çoğ 

size para gazandırlyım, dedi [Kayseri ili Hajdarbucağı 
Köyü] (Caferoğlu, 1995a: 60-28). 
Ne buyurun diy()lf [Sivas ili Oluhman Köyü] 
(Caferoğlu, 1994b: 14-11,12). 
GahılJ gardaşlar ne inııuu'l~lIIM1 [Tokat ili Erbaa İlçesi] (Caferoğlu, 
1994b: 203-35). 

-(I)yor ekinin III. tekil kişi ile çekiminde genelolarak yazı diline 
paralellik görülür: 

Yazıl-ı-yor yazıI-ı-yor ende-öğle deme (Kaburgediği i Tarsus). Gannz 

göynem de işde asılç de-yor (Çamalanı ITarsus). 

Bunun yanında kimi köylerde, ünlü ile biten sözcüklerde ekin özgün 
yapısındaki ulaç ekinin yitmesi sonucu koruyucu 'y' ünsüzü ile ekin 'y-' 
ünsüzünün yan yana getirilerek kullanıldığı görülür. -y ile biten sözcüklerde 
de, ünlü ulaç ekinin düşmesiyle, doğalolarak iki ıyı ünsüzü yan yana 
gelecektir: 

ElJsesi kireçlenmiş de-y-yor «de-y-e yoru-r) (Tırtar i Mersin). 
Bu tasınan su vereceksilJ de-y-yor. SOlJuradan sOlJuraya gafalJa girme-y

yor «gir-me-y-e yoru-r) işde [(Tahtacı Türkmenleri) Kumaçukuru i Mut]. 
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Yörü-y-yor, eylik yörü-y-yor «yörü-y-ü yoru-r) (Karakaya ----* Ortaören / 
Silifke ). 

kullanıma Karaman ve Konya' da da da rastlanmaktadır: 
';n'':'Hn-u ılı ıru' da-ıldı gaynadz mıydı indiririz teker teker [Karaman 

İli Yollarbaşı (İlisıra) Kasabası] (Koraş, 1992: 294, XXVH/33,34), 
kerem bunu [Karaman İli Başyayla İlçesi Tepebaşı Köyü] 
(Türedi, 2002: 135, 102). I>-oyün gzyzsznda ba~(Salar kı, bir kelölan 

lIınllıllUlIV [Kadınhanı İlçesi / Konya] (Öğretici, 1972:27). 

Şimdiki zamanın çoğunlukla geniş zaman ekiyle karşılandığı 

ağzında da -yor ekinin kullanılığı durumlarda aynı ses olayı görülmektedir: 
Çzgdz çzgdz yokarı tilkiye "bag aşşağa bakalıın" I1IP1Y1UlJP 

"aşası ne gadar görünür" [Ortaköy/Lefkoşa] (Cantaş,1979: 1; 
I/5,6,7). 

o saat abdest aldım 

Magosa] (Tuğlu, 1979: 
«de-y-i yorur) [Sütlüce Köyü / 

Yolda ihdiyar hel1l «yörü-y-ü yorur), hem de 
serpiyormuşudu [Alaniçi i Lamaka] M. 1968:38) Son iki 
örnekte yorur ekleşmiş olsa da, asıl eylemin aldığı ulaç eki 
korunmuştur. 

Balıkesir, ve Afyonkarahisar ağızlarında ise yaygın olan şimdiki 
zaman HI. tekil kişi eki -(I)yo olmakla birlikte, ara sıra -(I)yor biçimine de 
rastlanmaktadır: 

Yokarıdan Dinner postası [İzmir İli Tire İlçesi Garacam Köyü] 
(Caferoğlu, 1994c: 89/10). Düyünde gzz evi guvvatzna göra ceyiz l.ıOlll'l1"lU)V 

[Balıkesir ili Edremit İlçesi Kocaslannar köyü] (Caferoğlu, 1994: 5/23). 
Gavaslar 

Garagaya LU.'-'U.U".Jl,","'''' 

bey lara [Afyonkarahisar 
(Caferoğlu, 1994c: 32/8). 

Eynihan Kasabası 

Alanya ve Konya ağızlarında -(I)yorur/-(I)yörür, -(I)yoru/-(I)yörü 

yanında -(I)yor da bulunmaktadır: 
Bana adam gibi bö:le [Alanya] (Demir, 1999: 59) 
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Hiç kimse kimseyi görmeden garar virmiyor [Konya] (Öğretici, 

1972: 7). Aradan üş dört sene geçiyor [ Konya İli Kadınhanı İlçesi] 
(Öğretici, 1972: 23). 

Mersin ve yöresinde şimdiki zamanın III. çoğul kişi çekiminin yazı 
dilinden farkı, genellilde ekin sonsesi -r'nin çoğul ekininin ilk sesi 1- 'ye 
benzeşmesidir: 

Çinne-yollar (Çukurkeşlik / Mersin). ÇOCÜlJ gulana ezen oku-yollar, goy

u-yollar (Akdam / Mersin), İnceleme-yollar (Tırtar / Mersin). OnulJ 

gajasındaymış di-yollar (Boztepe / Tarsus). Bunnar endennerilJ hepisini bil-i

yollar [(Tahtacı Türkmenleri) Kumaçukum / Mut]. Yağlandıksıra farlrJa

yollar [(Tahtacı Türkmenleri) Kaburgediği / Tarsus]. Sulandıksıra aç-ı-yollar 
(Kızılaliler / Anamur). 

Çukurova ağızlarında da şimdiki zaman III. çoğul kişiyi karşılayan 

yaygın olan biçim budur. -yollar eki, Kuzeybatı Çukurova ağızlarıyla Yörük 
ağız adacıklarında, ünlüyle biten tabanıara gelirken, eylem tabanının 

sonundaki ünlü uzar (Yıldırım, 1999:249-250): 
YüKde hafiF bahada fazla ne var-ısa [Adana İli Ceyhan 
İlçesİ Kösreli Beldesi] (Yıldırım, 1999: 509, A6.06-204) şindi gine 

çın'afflıav~oıuır [Adana İli Karaisalı İlçesi Güvenç Köyü] (Yıldırım, 

1999: 403, A3.07-21). 

Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ankara, Konya, Karaman ve 
Kayseri' de de şimdiki zamanın III. çoğul kişi eki genelolarak aynıdır: 

adam başına yim-beş g}lruş o zamanılJ behrinde, otuz-iki 

senesinde. [Nevşehir Ürgüp İlçesi ICaracaören Köyü] (Korkmaz, 
1994: 157; 29-46,47), zabah'da bişı yog. [Nevşehir İli 

Avanos ilçesi Kalaba Köyü] (Korkmaz, 1994: 189; 51/29). 
Dezesi mizesi hep bunnarz sur 

[Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Hacı Hasanh Köyü] (Günşen, 2000: 348, 
XLIX-146). 
Bunnar goçüp [Yozgat] (Caferoğlu, 1995a:153-9). 
O 1ç.öyden ayrzlzyollar, bir set/ik ?tesinde bir 1ç.öye [Sivas İli 
Oluhman Köyü] (Caferoğlu, 1994b: 11-13). 
Hapise [Tokat İli Artova İlçesi Daşpunar Köyü] (Caferoğlu, 
1994a: 175-26). 
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Sıvazın Galın istasyonunda Çarşamba günneri bir asger tireni geliyo; 

asger tirenine biniyollar, lfoye geliyollar [Ankara İli Kırıkkale İlçesi 
çongar Köyü] (Caferoğlu, 1995a:201-S,6). 

"Atımız ölür" diye üzerine binmeyollar da. [Konya] 
(Rasanen, 1942: 1 S) Ardan ikisi ayrılıyollar [Konya İli Kadınhanı 

İlçesi] (Öğretici,I 972:22). 
Gzsır yapıyollar, evel gısırı bilmeyyorduk, hani şimdi gısır-da çz~dı, 

bi-de onu yapıyollar [Karaman] (Koraş, 1992: 163, II/212), bizi de 

köyün içine salmıyollar [Karaman İli Başyayla İlçesi Güneyyurt 
Beldesi] (Türedi, 2002: 96, 7/6). 
Galdırıyollar ki pilavı yiyen cüce altında yatıyor, şaşıyollar [Kayseri] 
(Caferoğlu 1995a: 46-20). 

Ordu' da kullanılan III. çoğul kişi ekleri arasında -yollar biçimi de 
bulunmaktadır: 

be puarı di yollar işde uriye [Ordu İli Gölköy İlçesi Kale Köyü] 
(Demir, 2001: 232,54-14). 

Aynı kullanım Kastamonu'da da karşımıza çıkmaktadır: 
Ba!Jsa ki orda biraz köylüler su alıyollar [Kastamonu İli Araç İlçesi 

Recep Bey Köyü] (Caferoğlu, 1994a: S8-18). 

Kıbrıs ağzında da aynı biçime rastlanmaktadır: 
Bu sırada sarayın önünde el ele dudmuş uş çocug şöyle deyollarmış 

[Lefkoşa] (Avkıran, Şerif, 1969-1970: 146). 

2.5. -(I)yo 
Mersin ağızlarında şimdiki zamanı karşılayan yaygın ek (-l)yor olmakla 

birlikte, ekin -r sesini yitirmiş biçimi -(I)yo da kullanılır. Bu ekin 1. tekil kişi 
ile çekiminde -m ekinin kullanıldığı görülür. Mersin'de Güney-Batı Anadolu 
ve Nevşehir'de geçen 1. tekil kişi eki -n, -yo ile kullanılmaz. 

Gaderime gayi/ ol-u-yo-m, otur-u-yo-m (Akarca / Mersin). Hele di-yo-m, 

hocanu) bir tanıdı di-yo-m (Akdam / Mersin). Bi/mi-yo-m, gece olfuluna 

gitdim (Kepirli / Mersin). Ormana çalışmzya da ben gendim getmi-yo-m 

[(Tahtacı Türkmenleri) Kızılkaya / Mersin] 
Ben şey edemi-yo-m (Sağlıklı / Tarsus). 
Heç, gezele-y-yo-m didim (Karakaya ~ Ortaören / Silifke). 
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Ben de onUlJ südünden emdir-i-yo-m (Alaçam / Mut). 
Gendim çıkama-yo-m bi de mobilet yükletdi (Tırnak / Gülnar). 
Ben ölünce döşşek etmel] di-yo-m [(Tahtacı Türkmenleri) Kaşdişlen / 

Anamur] 
Demir, Alanya ağzında ölçünlü Türkçedeki varyantlarıyla daha sıkı 

ilişkisi olan erkek konuşmacılarda dildeatli konuşmalarda -(l)yor, daha az 
di1deatli konuşmalarda -(l)yo biçiminin kullanıldığına dikkatleri çekmiştir: 

Ben onu tanımıyom. Köyül] ortasında bi ırmag alpyo (1999: 62). 

-yom Kuzeybatı Çukurova ağızlarıyla Yörük ağız adacıklarında sık, diğer 
ağız bölgelerinde seyrek görülen bir biçimdir (Yıldırım, 1999:229): 

{(ulan a ben senden utanıyom ayanı öPdü-üm J) derdim [Osmaniye 

ili Düziçi İlçesi] (Yıldırım, 1999: 696, B3.09-8) bunul] şeytan 

neresinde bilmiyom, ... [Adana ili imamoğlu ilçesi Hacıhasanlı Köyü] 
(Yıldırım, 1999: 380, Az.OS-28) 

Güney-Batı Anadolu ağızlarında, Nevşehir ve yöresi ağızlarında da i. 
tekil kişi eki olarak -n'nin yanında -m eki de bulunmaktadır (ICorkmaz, 1956: 
6, 10, 19,24, 26,33,68; Korkmaz, 1994: 120, 127,129,135) ... Aynı kişi hem 
bilmiyôm, hem de bilmiyorum biçimini kullanabilmektedir [Ürgüp ilçesi 
Ağcaşar Köyü] (Korkmaz, 1994: 152). 

Balıkesir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat ve Kayseri ağızlarında da 
şimdiki zaman i. Tekil kişi eki olarak -yom biçimine rastlanmaktadır: 

Ban şinci köya gediyom, hadı köya gedalim [Balıkesir ili Edremit 
ilçesi Kocaslannar Köyü] (Caferoğlu, 1994c: 6-2) . 
... ben gendi gendime ejgarlanzyom, üzülüyom, sölüyom [Kırşehir ili 
Akçakent ilçesi Mahsenli Köyü] (Günşen, 2000:289, XXXI-40). 
~usdüm gediyom dedim [Yozgat ili Gaşgışla Köyü] (Caferoğlu, 

1195a: 139-6). 
Baba ben gezme 9?diyom [Sivas ili Yıldızeli ilçesi Menteşe Köyü] 
(Caferoğlu, 1994b: 34-7). 
Sızısına döşôlfde uyuyamıyom [Tokat ili Erbaa ilçesi] (Caferoğlu, 
1994: 212-11) çatıl] arasına yuva yapmıya 9?diyom d?yo [Tokat ili 
Artova ilçesi Örteren Köyü] (Caferoğlu, 1994: 156-5). 
Benim heş derdim yoğ, çocu sallıyom [Kayseri ili Hajdarbucağı 

Köyü] (Caferoğlu, 1995a: 58-34). 
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Eskişehir ve K_araman ağzında i. tekil kişi eki -n yanında -m örneğine de 
rastlanmaktadır: 

Top zülüjlüm senden ayrılamayom 

Ben bu ayrılığa dayanamayom [Eskişehir] (Caferoğlu, 1995b: 139-7). 
ğuyuya suya gidiyom. Elmas didi ne oldu elilJe didi, ne uyuşuyolJ didi. 

[Karaman İli Çakırbağ (Dilbiyen) Köyü] (Koraş, 1992; 292; XXVI/4,5), 
... dürüs-de bilmeyom ben-onnarı [Karaman İli Kılbasan Kasabası] 

(Koraş, 1992: 209; IX/255,256), ... yapmayalı unutmuşum balç şaşırıyom. 

[Karaman İli Sarıveliler İlçesi Esentepe Köyü] (Türer, 2002: 148, 17-49). 
Onu ben çol>- görmüyon, şükür allahıma. [Karaman İli Sarıkaya Köyü] 
(Koraş, 1992: 272; XX-2). 
Bu gocaya sizi amanet idiyom [Konya İli K_adınhanı İlçesi] (Öğretici, 

1972:19). 

Çankırı, Çorum ve Malatya ağızlarında da şimdiki zamanın i. tekil kişi 
eki -(I)yo-m biçimindedir: 

... benim oruya gidelim de bag ben nasıl çalıyom [Çankırı İli Cacıklar 

Köyü] (Caferoğlu, 1994a:85-6). 
Goynumda saJslıyom verdilJ saçı [Çorum] (Caferoğlu, 1994a: 147-
11). 
'gediyom o kıza bagmıya 'gediyom, diyom ki oğlana gedem ki eyi bir 

kız var ımış [Doğanlar Köyü Akçadağ İlçesi Malatya İli] 

(Gülseren, 2000: 331, 100-5). 

Mersin'de yaygın olan II. tekil kişi eki -lJ'dir. Adıl kaynaklı -sIn ekinin 
yerini iyelik kaynaklı kişi eki almış olmalı: N'arz-yo-lJ orda? Natdı-yo-lJ? 

Gırmızz bonculç disalJa didi, sarı bonculç di-yo-lJ. Nap-z-yo-lJ gülüm eyi mi-lJ? 

(Darısekisi i Mersin). YO' yo' ~(Olpna-y-yo-lJ diller (İnsu i Mersin). Didi kin, 

ne yapdır-z-yo-lJ köye? (Üzümlü lErdemli) Sen eyce incele-yo-lJ onnarı 

(Yeniçıktı i Silifke). Benden eyi dede mi arı-yo-lJ [(Tahtacı Türlanenleri) 
Kızılkaya IMersin). çılçan çzlçar, çılpnzyanz döküvir-i-yo-lJ (Boztepe i 
Tarsus). Sıyzrıyol>- ağacından. Onu böyle ağacından slyzr-ı-yo-lJ. [(Tahtacı 

Türkmenleri) Kaşdişlen i Anamur]. 

I-yorl ekinin III. kişi çekimlerinde de belirtildiği gibi, ünlü ile biten 
eylemlerin şimdiki zaman çekiminde, özgün yapının, ulaçlı birleşik eylemin 
izleri vardır: 
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Çevre köylerden olf:u-yyOl) deliinnılan (Korucular ~ Kepirli / Mersin). 
Erişip szyzrama-yyOl) (Kocahasanh ~ Çiriş / Erdemli). 

Şimdiki zaman eki II. tekil kişi ekiyle kullanıldığında ikinci kişinin içinde 
bulunduğu anda yaptığı eylemi bildirme görevi yanında, i. çoğul kişilerin 

genelolarak her zaman yapmakta oldukları ya da yapmak zorunda bulun
duldarı iş ve eylemleri de bildirir: Şeker at-z-yo-l) biraz (Emirler / Mersin). 
Bir iş yapamii-yo-l), guramii-yo-l) (Evcili Mah. Güzelyayla Kasabası / 
Mersin). Bezil) içine gat-ı-yo-l), çuvaldızıla dik-i-yo-l) [(Kırtıllı Aşireti) 

Burhan / Mersin] çay içik olmu-yo-l), elil)e de şe/diili geçiyor, onu yi-yo-l) 
(Ayvagediği / Mersin). 

Verilen örneklerde görüldüğü gibi, anlatıcı yani i. kişi kimi zaman 
kendisini gizler, kendisinin de dahilolduğu toplumu, topluluğu ya da grubu 
II. kişiyle anlatır. Ashnda özne belirtilrnek istenmiyor; çünkü genelin yaptığı 

iş ve hareket söz konusudur. Edilgen yüklemli, öznesiz bir cümle kurmak 
yerine, yüklernin yaptığı iş ya da eylem II. kişiye yani dinleyiciye aktarılıyor. 
Bu durumda II. kişi herkesi temsil ediyor, bir grubun, topluluğun, toplumun 
hepsini karşılıyor. Köktürk Yazıtlarında ve Kutadgu Bilig' de kullanılan 

anlatım yolu gibi, tüm topluma seslenilirken, bütün toplumun durumu dile 
getirilirken II. kişinin kullanıldığı gibi. 

Güney-Batı Anadolu'da da yaygın olan II. tekil kiş eki -l)'dir: 
"San-m-alıyoij ban-m-alzyom ba~JJ diyö Kaloğlan, şi Bayil) oğlu. 

[Manisa İli, Alaşehir İlçesi, Kaşıkçı Köy] (Korkmaz, 1956: 19, 12/2) 
Nerıgidiyoij [İzmir İli Yeniköy] (Korkmaz, 1956: 24; 17/15) 
Bu çınlarlan nera gidiyoij? [Denizli] (Korkmaz, 1956: 49, 39-49,50), 
"gızım san burda narayoij? JJ deyolla o gıza giiri [Denizli İli Çivril ilçesi 
Demirci K.öyü] (Korkmaz, 1956: 58, 45-16,17), onden keri {(neri 

gidiyoij? JJ dimiş 'iinıii ölu [Denizli İli Tavas ilçes] (Korkmaz, 1956: 61, 
49-9,10) "e Hocu nedan tiibihleyoij?" [Aydın ili, Bozdoğan ilçesi 
Biresse Köyü] (Korkmaz, 1956: 85; 65-72). 
Bizim gabı lisanniimıza Al)gırej tamaşa-m-ediyol) götürüK gidiP da? 
[Muğlaİli YerkesikNahiyesi] (Kodunaz, 1956: 96,73-19,20). 
Olum naraya gadiy6l) demiş [Isparta] (Caferoğlu, 1994c: 62/4). 
Na bal)a galiyOl) na vaz geçiyol) [Afyonkarahisar İli Salur Köyü] 
(Caferoğlu, 1994c: 41/3). 
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BalJa mı soryol) [Burdur İli Bucak Kazası Ürkütlü Köyü] (Caferoğlu, 

1994c: 107-26). 

Sen nereye gaçıyol) dedi [Kuşu Kasabası / Kütahya] (Gülensoy, 1988: 
189, XXLV-6). 
Çukuru gazıyol) ölJden [Uşak İli, Sıvash İlçesi, Eldeniz Köy] (Gülsevin, 
2002: 297). 

Çukurova Ağızlarında da yaygın olarak görülen II. Tekil kişi eki -
?]'dir (Yıldırım, 1999:234): 
Ondan sOlJra mecbur galzyo?] gaçıYOlj [Adana İli lCozan İlçesi] (Yıldırım, 
1999: 340, Al. 14-9) yamırz?] bir gelim no~dası olur mu, ... 

[Osmaniye İli Topraldeale İlçesi Tüysüz Köyü] (Yıldırım, 1999: 750, 
Bs.01-126). 

Nevşehir, lCırşehir, Ankara, Eskişehir, Çankıf1,Yozgat, Sivas ve Tokat 
ağızlarında da aynı kullanım görülmektedir: 
.. baffiyol) gine de ataca/) d'assil}. [Nevşehir] (Korkmaz, 1994:120,1-57). 

O da ((ne diyol) Büd!l!" demiş gocasına. [Nevşehir] (Korkmaz, 1994: 
122, 123; 3-2,3 ) . 
'Sabın çalarz/) 'ıs ca/) su 'd'okerik nH/Blllln ?]U. [Nevşehir İli Ürgüp İlçesi] 

(ICorkmaz, 1994: 142,17- 1,2). 
Sen niye gı laf [Kırşehir İli Çiçekdeğı İlçesi Çapraşık Köyü] 
(Günşen, 2000: 321, XLI -48) yolda ne gorüyol) gidib gellkene? 

[Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Hacı Hasanh Köyü] (Günşen, 2002: 352, 
XLIX-114). 
O adam da baa gaça/)ların bağnı satıyol) d?yi beni yağalallar d?di 

[Ankara İli Kırıkkale İlçesi Çongar Köyü] (Caferoğlu, 1995a: 207-4). 
N? alzyayım, sen beni ıssız goyup goyup gidiyol), deyyo [Eskişehir Üç 
Saray lCöyü] (Caferoğlu, 1995b: 128-25) 
Boba ne ? [Çankırı İli Cacıklar ICöyü] (Caferoğlu, 1994a: 
104-8) 

Tükancı-da deyo ki: sen bu pıçağı gotürüyol) deyo [Yozgat] (Caferoğlu, 
154-3). 
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Bir adam geliyordu, sordum nçrden geliyol)? [Sivas] (Caferoğlu, 
1994b: 10-1) 
Gızım, niye alıyol)? [Tokat İli Artova İlçesi] (Caferoğlu, 1 994b: 
153-15) Ölum niye böyle uğraşıyol) [Tokat İli Erbaa İlçesi] 

(Caferoğlu, 1994b: 209-5). 

71 

Şimdiki zamanın II. tekil kişilerle kullanımı bakımından Mersin ağzı 
Karaman, Konya ve Kayseri ağızları ile de ortaklık göstermektedir: 
Ne idiyol) len, '" [Karaman İli Karacaören Köyü] (Koraş, 1992: 175, 
VI-26), ölana bi-cı-ara yalfıyol), bi-şeker viriyol) [Karaman] 
(K.oraş, 1992: 11-59, 158), ... baya ~aldıtdırıyor biliyol) mu ... 
[Karaman İli Sarıveliler İlçesi, Göktepe Kasabası] (Türedi, 2002: 121, 
12/156). 
Gır atın yemini yemiyor sayrı 
Hazır ol üsdüne varıyol) gayrı [Konya İli çayırlı Köyü] (Öğretici, 

1972: 10). ArIJadaş, sen avul]u bulduı] gidiyol) [Konya İli Kadınhanı 
İlçesi] (Öğretici,I 972:22). 
Hal~mden bilmiyol) ben de seni niyneyim [Kayseri] (Caferoğlu, 

1995a:56-24). 

II. tekil kişi eki -l] Ordu ve Kastamonu ağızlarında da karşımıza 
çıkmaktadır: 

Ne-istiyol)? [Ordu İli Yaraşlı Köyü] (Demir, 2001: 177, 8-14) 
lJaşlıyol), seriyol) böle şeyin üsdüne, çarşafların [Ordu İliÇatalpınar 
İlçesi Karahamza Köyü] (Demir, 2001: 203,34-7). 
_ Neriye gidiyol) arIJadaş deyo [Kastamonu İli Taşköprü ilçesi 
Oyma-Ağaç Sökü Köyü] (Caferoğlu, 1994a: 30-16). 

Malatya ağızlarında da şimdiki zamanın çekiminde II. tekil kişi eki -l] 

görülmektedir: ... gayfaltı olmazsa yemek yapıyol) yiyol) işte eyle geçiriyol] 
[Malatya İli Akçadağ İlçesi] (Gülseren, 2000: 327, 94-43). 

Kıbrıs Ağzında da II. tekil kişi eki -l] bulunmaktadır: 
İhdiyar ({Oğlum" demiş, davarını bakzb gidiyol)". çocug da ((Şagga 

yabma dede" demiş [Alaniçi / Lamaka] (Kemal M. Ali, 1968:38). 
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Şimdiki zaman ekinin -(I)yo biçiminin III. kişilerle kullanımı Mersin ve 
yöresinde sadece Tahtacı Türkmenlerinin ağzında bulunmaktadır: 

Bir gısmı da (aslını neslini) saklı-yo. Çanakkale ye de ged-i-yolar, Bur

sa 'ya da ged-i-yolar (Kızılkaya / Mersin). Çoculçlar çalış-ı-yo, gavalç kes-i
yo-la. (Meydan Mah.! Mut). Onnar gedekene götürmüyo da geli~ke getiriyo, 
ordan al-ı-yo-la (Tömük / Erdemli). Dülbedil) huralarını höyle kesiver-i-yo

la (Akdeniz Mah. / Erdemli). Zaten yağından yenilmez ol-u-yo. Şimdi gzzım 
I(dbe ye ged-i-yo-la. El gediyo, ben de gediyom, gedip görüp geliyo~ (I<-aş

dişlen / Anamur). 
-yo/-yô/-yo ekine Çukurova Bölgesinde en çok Adana il merkezi ve 

Osmaniye İli merkez ilçe metinlerinde rastlanmaktadır (Yıldırım, 1999: 243): 
gene o da iyi alıyo maşşallah [Osmaniye İli Merkez İlçe Fakıuşağı 
Köyü] (Yıldırım, 1999:735, B4.09-12). "böyle böyle" diyo, ... [Adana İli 
Ceyhan İlçesi K.ösreli beldesi] (Yıldırım, 1999: 509, A6.06-23). 

Taradığımız Karaman ve Konya ağızları metinlerinde -yo şimdiki zaman 
III. kişi ekine fazlaca rastlanınamıştır: 

oho, şindi dü-un yapılmıyo-lçz, yapardz-adam, üç beş tana 
davar keserdi, yemek dökerdi.... [Karaman İli Sarıkaya Köyü] (I(oraş, 
1992: 273, XX123,24) aslanım Kdzimim nerde yatıyö / Gaytan burma 
bıyılçlarıl) gana batıyö [Konya] (Öğretici, 1972:37). 

Nevşehir ve yöresi, Güney-Batı Anadolu ağızlarında ise, yaygın kulla
nılan biçim budur, örneği boldur (Bkz. Korkmaz, 1956; 1994 ve Caferoğlu, 
1994c). 

Balıkesir, Eskişehir, Kırşehir, Yozgat, Ankara, Çankırı, Çorum, Sivas, 
Tokat ve Malatya ağızlarında da şimdiki zaman III. tekil kişi eki olarak -
(I)yor yanında -(I)yo da bulunmaktadır: 

Beygir beygiri furuyo, yaralanıyo [Balıkesir] (Caferoğülu, 1994c: 5-
13). 

Çoban bunarı burada bulunca babar w~riyo, sora-da türbe yapılıyo 
[Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Isbas Köyü] (Caferoğlu, 1995b: 137-
18). Onu gundalflıyo ve b?şşe sarıp şöyle nenniliyo [Eskişehir İli 
Sivrihisar İlçesi Dümrek Köyü] (Caferoğlu, 1995b: 117-24, 25). 
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Bi gufı üş gufı derkene aradan on on beş gufı geçiyo, sapal uzuyo, 
sapala söy[üyo, diyo ki: [Kırşehir İli Merkez İlçe Kızılcaköy] 

(Günşen, 2000:244, XV-24). 
Bir-ez gçdiyollar acıpdım gardaşım dçyo [Ankara İli Kırıkkale İlçesi 
Çongar Köyü] (Caferoğlu, 1995a: 210-1,2). 
Alır, diker savışırıo deyo [Yozgat İli Sorgun İlçesi Canşah Köyü] 
(Caferoğlu, 1995a: 194- 7). 

Zannetdüm ki bem 9 eliyo 
İnsanın yüzüne gülüp duruyo [Çankırı İli Çerkeş Köyü] (Caferoğlu, 
1994a: 122-2,4). 

Her-kes sevdunü sarmış 
BaJJa döşşek diken olmuş batıyo [Çorum] (Caferoğlu, 1994a: 144-
9,10). 
Bir yçl çıpıyo, yçlgovan tikennerini yçl sürüyo, ikisinil] orta yçrine 
getiriyo [Sivas ili Yıldızeli İlçesi Ergele Köyü] (Caferoğlu, 1994b: 59-
20,21). 
~öse, hemen penceriye varıyo [Tokat ili Ahmet Alan I(öyü] 
(Caferoğlu, 1994b: 192-2). 
O da diyo ki bapmayıl] istemem diyo [Malatya İli Akçadağ İlçesi 

Doğanlar Köyü] (Gülseren, 2000: 331, 100-6). 

Ordu ağızlarında -yo eki üçüncü ağız bölgesinde görülür (Demir, 
2001:122): 

unu bilmiyom. Yalnız yeni bu sıralarda söleniyo-bu [Ordu İli Akkuş 
Kasabası Külekçili Köyü] (Demir, 2001:182,16-6). 

Kastamonu yöresinde de şimdiki zaman eki III. tekil kişi ile -(I)yo 

biçimindedir: 
Dönyo baIJıyo bi arpa boyu yer getmiş. İlerde bi çarşuya varıyo 
[Kastamonu İli Küre İlçesi Sinan Köyü] (Caferoğlu, 1994a: 72-1,2). 
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Şimdiki zaman eki -(I)yo'nun i. çoğul kişi ile çekimi -k ile sağlan

maktadır; ancak kullanım alanı sınırlıdır. Bu biçime de Tahtacı Türkmenleri 
ile Tarsus 'un kimi köylerinde rastlanmaktadır: 

Gonuş-u-yo-Jr. arada (Karadirlik / Tarsus). Halen uğraşı-yo-Jr.. Hindi 

moturunan ged-i-yo~, dolmuşunan gediyo~ (Sağlıklı / Tarsus). İç-i-yo-Jr. da 

bUlJalısaJr. (Eminlik / Tarsus). 

Tahtacı Türkmenlerinden Örnekler: 
Orda yatıp gaJr.-ı-yo-Jr. (Kızılkaya / Mersin). İki üç senedur Eskişehir 'e 

ged-i-yo-~, orda çalzş-ı-yo-~ (Kuzucubelen / Mersin). Kükürt at-ı-yo-Jr. 

yılan gelmesil} de yi (Tömük / Erdemli). Dutu-yo-Jr. deller bizi görünce. 

Uğraş-ı-yo-~ (Kumaçukuru / Mut). Gün ta höyle Çl~ayo da, öyle gid-i-yo-~( 

(Çubukkoyağı Mah.! Bozyazı). Gaynad-ı-yo-Jr. ya, onu yerik (Kaşdişlen / 
Anamur). 

Çukurova ağızlarında, i. çoğul kişi şimdiki zaman eki -yo..{{l-yoJr. yaygın 

kullanılan biçimdir. En çok Karaisalı ve Kozan İlçelerinde karşılaşılmaktadır 
(Yıldırım, 1999: 245): 

şindi de bağdan geliyoJr. yanı [Adana İli İmamoğlu İlçesi Hacıhasanlı 
Köyü Berber Aşireti] (Yıldırım 1999: 382, Aı.06-2) çıJ~ng-e((ariyoJr. 
[Osmaniye İli Kadirli İlçesi Kesild<:eli Köyü Bozdoğan Aşireti] 

(Yıldırım, 1999: 666, Bı.15-3) 

Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas yöreleri ağızlarında şimdiki zamanda 
i. çoğul kişi eki olarak -g « -lf:) görülmektedir: 

gozellik isdeyo!.J dayima [Nevşehir İli Avanos İlçei Göynük Köyü] 
(ICorkmaz, 1994: 175; 42/27), gızı ossulJ erka ossulJ herkeş bada 

reşberlik yapıyo/}.. [Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi, Doğala Köyü] 
(Korkmaz, 1994: 139, 14/34), ... 

devlete on lera borcu var da onda dövüyo/). [KJrşehir İli Merkez İlçe 
Karahıdır Kasabası] (Günşen, 2000: 261, XXI-18). 
Ben-de Jr.usdüm gediyo/}. dedi [Yozgat İli Gaşgışla Köyü] (Caferoğlu, 
1995a:139-10). 
Aslanzade d?vlere d?di ki: gız w~riyo!.J d?yin patşan oğlunu, yo!Jsa 

y?dilJiz mi? [Sivas İli Oluhman Köyü] (Caferoğlu, 1994b: 15-9). 
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Ordu ili ve yöresi ağızlarında da genelolarak -yolç, yö~ biçimleri 
hakimdir (Demir, 2001: 123): 

unnar şimdi unnar usta oluyo. Biz sıFırda galiyolf f;ıaralda, öle gibi 

geliyo. [Ordu İli Aybastı İlçesi Ortaköy Mahallesi] (Demir, 2001: 
194, 26-53) biz bunu duyuyolf [Ordu İli Ünye İlçesi Yenikent 
Beldesi] (Demir, 2001: 194,137-16). 

Mersin ve yöresinde, Batı Anadolu'da -(I)yo ile kulanılan -z / -s «-z) ı. 
çoğul kişi ekine rastlanmamıştır. 

Yukarıda -(I)yor ekiyle kullanılan II. çoğul kişi ekinin -sUl)Uz olduğunu 

belirtmiştik. -(I)yo eki ile kullanılan II. çoğul kişi eki ise iyelik kaynaklı -l)UZ 

ekidir; ancak bu kişi ekinin Mersin' de kullanım alanı sınırlıdır: Siz bu işlerle 
uğraş-ı-yo-l)uz. (Baharlı / Tarsus). Bilme-yo-l)uz mu? (Yenisu / Silifke ~ Ho
calı / Mut) N'apl-yo-l)Uz? Biz dol)uyoruz, siz yan-ı-yo-l)uz mu? (Değirmen

dere / Mersin). Bilmiyom gayrı kimil) derdinden al)lz-yo-l)uz da kime melhem 

olu-yo-l)UZ [(Tahtacı Türkmenleri) Kızılkaya / Mersin]. Garmı gızgm suya 

gorulç, zlir siz de bil-i-yo-l)uz-dur [(Tahtacı Türkmenleri) Kaşdişlen / Ana
mur]. 

Bu kişi eki Çukurova ağızları; Konya, Nevşehir, Kırşehir, Çankırı; Bolu; 
U şak ve Kütahya' da da bulunmaktadır: 

"Bilmem niy-eTdiimil) araPları, siz neriye gediyolJuz", "bizi 

" falan dedi [Adana İli Kozan İlçesi Turunçlu Köyü] 
(Yıldırım, 1999: 327, Aı.07-43). kimden-izin-aldıl)ız da çalıyolJuz 
bu düünü" dedi [Osmaniye İli Düziçi ilçe merkezi] (Yıldırım, 1999: 
696, B3.09). 
Bizim çekdimizi biliyolJuz mu siz? [Konya] (Öğretici, 1972: 45). 
Siz [Nevşehir] (Korkmaz, 1994: 120, 1/59) ... demek bôle 

geziyolJuz [Uşak İli, Eşme İlçesi, Yeniköy]) (Gülsevin, 2002:285 1-
47/1). Siz canım da alilisan [Uşak İli, Karahallı İlçesi, 

Kaykıllı] (Gülsevin, 2002:291 1-55/5,). 
Elil} gzzı da dir, delikden bahar, gider [Kırşehir İli 

Kortulu Köyü] (Günşen, 2000: 271, XXIV-68). 
!joealar ba/Jarkene boba ne baIJıyolJuz, ataş gibi ?şşa~ d?miş 

[Çankırı İli Cacıklar Köyü] (Caferoğlu, 1994a: 83-22 ). 
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Bu hayduddamı gotrüyol) uz, d(iye sordu [Hetit Sokağı / Bolu] 
(Caferoğlu, 1995b: 168-25). 
Tabi biliyöl)uz metzroyu [Kütahya İli Kuşu Kasabası] (Gülensoy, 
1988:194, XXIV-167). 

Gaziantep köylerinden bazılarında ve Maraş 'ta ise şimdiki zaman eki 
-yo 'nun kişilerle çekimi şöyledir: geliyom, geliyOl), geliyo, geliyok, 

geliyol)uz, geliyolar (Aksoy, 1945: 156). 

Malatya ağızlarında da -(I)YOl)UZ biçimiyle karşılaşılmaktadır: 
yavu niye görmedi1Jiz? Kör olduğunu biliyol)uz, topalolduğunu 

biliyol)uz [Malataya İli Doğanşehir İlçesi Örencik Köyü] (Gülseren, 
2000: 357, 123- 29). 

Ordu İli Aybastı ve Kabataş İlçeleri ağzında geçen şimdiki zaman 
ekinin değişkeleri arasında -yo biçimi de görülmektedir: 
Sa1Ja söz verdim "gonderiyom" dedim bab .... [Ordu İli Aybastı 
İlçesi Çakırh Mahallesi] (Aydın, 2002: 98, 23-5). Benim ortab. 

yaım ın iye sen dedim [Ordu İli Aybastı İlçesi Elbeyi Köyü] 
(Aydın, 2002:90, 17-42). Başına cemberi goyollar ondan getürüyollar 

şurzya bi döşşek ğoyuyo o1Ja diz ç6kdürüyollar, toplaşıyollar gına 

yab.mıya [Ordu İli Aybastı İlçesi Pelitözü Kasabası] (Aydın, 

2002:102, 26-17,18). Anam anam hep biliyolJ. onnarz emme, hep 

unutdub. hey yavrzm [Ordu İli Kabataş İlçesi] (Aydın, 2002: 79, 12-
20). Kime diyöl) gı? Aşamlıına nere birikiyöIJuz gı? [Ordu İli Aybastı 
İlçesi Uzundere Köyü] (Aydın, 2002:111,31-1). 

Zonguldak ağzında da. şimdiki zaman ekinin değişkeleri arasında 
-(l)yo eki de bulunmaktadır: 
Kesdaned 1ç.oyünün dt;releri eyri büyrü aJpyo / Emine-de hanım 

pençereden ışmar çalpyo [Zonguldak İli Ereğli İlçesi İkse Köyü] 
(Caferoğlu, 1995b: 190-9,10). D?yilsek-de bizle yapa yalw)uz / 

halimizden bilen insan arayoJç. [Ereğli] (Caferoğlu, 1995b: 193-4). 
GorJç.mayol)- mu hava nası garanu1ç.. 

Ben çorba yiyom ba1ç.ısca1ç.ısca1ç. [Ereğli] (Caferoğlu, 1995b: 193-20; 
194-1). 
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Şöyle bi dolan balf.alım sandün içine slgabiliyolJ mu [Zonguldak İli 
Safranbolu İlçesi Moğul Köyü] (Caferoğlu, 1995b: 198-6). 

2.6. -(I)yör 
-yorur ve -yoru biçimlerinde olduğu gibi -(I)yor ekinin ünlüsünün 

inceldiği ve ünlü uyumuna girdiği de görülür. Örneği fazla değildir: Onnan 

ben bilmi-yör-ün (Ormancık / Anamur). Ben seni bu adama gelin id-i-yör-üm 

demiş. Bu adama ver-i-yör-üm seni demiş (Karaçukur / Anamur). Yol çamır, 

yörünme-yör (Darısekisi / Mersin). Gunduz goma-yorJ temizle-yör. Daha 

evelisini bilmi-yör-üz (Tepeköy / Tarsus). Bu daylı olasıeaya baş geleme

yöller (Karadirlik / Tarsus). Onnara ne di-yöller ben de bilemem (Cambazlı / 

Silifke). Her törenilJ dilini araşdır-ı-yöller (Kayrak / Gülnar). Cibile taksiyle 

varıp gel-i-yöller. Banda al-ı-yöller (Karalarbahşiş / Anamur). Arasını kes-i

yöller, dik-i-yöller, ben esgi adam olunealf. ben onnan bilmem (Çukurabanoz 

/ Anamur). 

Alanya, N evşehir ve yöresi, Eskişehir ağızlarında da diğer biçimler 

yanında -(I)yör biçimine de rastlanmaktadır: 
Ben sa:de alaea:m gız evde rl1lI",·~n,';1i,.. onu IU/J'l1dl]~lJlJ1l [Alanya] (Demir, 

1999: 62) 

"ne isdıse dÜlJya malına garg-edeeem" diyö. 'Bi de 'geliyörJ gelincik, o 

dediği gUŞU1J süd-Inen GuramlJ özünü bUlJa veriyo. [Nevşehir 

İli Avanos İlçesi, K.alaba Köyü] (Korkmaz, 1994:190, 51/54). Bu gız 

çzlpyor-orda. Bu amlJ olu depenilJ 'başında gorüyo bunu. 

ayamızdaymzş diyör [Nevşehir İli Avanos İlçesi, Kalaba Köyü] 
(I(orkmaz, 1994: 188, 50/38,39). 
Şehirde bütün gızlar bayram ~ırn""",,"81,,>..,. [Eskişehir İli Üç Saray Köyü] 

(Caferoğlu, 1995b: 126-16). 

Ender de olsa, bu biçime Çukurova ve Karaman ağızlarında da 

rastlanmaktadır: 

unl .... 'ii,,..ıii'fg,o" der, ... [Adana İli Seyhan İlçesi Köylüoğlu Köyü] (Yıldırım, 

1999: 446, A4.07-1 1) ba~mzşlar gız yav [Adana İli Karaisalı 

İlçesi Durak Köyü Hankaşı Mahallesi] (Yıldırım, 1999: 419, A3. 1 6-7). 
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ana ben gediyörün / ölmezsem gene gelirim [Karaman İli 

Sarıveliler İlçesi Küçük Karapınar Köyü] ( Türedi, 2002: 94, 6/ 
218,219). 
Bazan moturla bazan pulluğulan ektiriyörüz. bu yolu parayla yapdıralım 
desek gücümüz yetmiyör [Karaman İli Sarıveliler İlçesi Dumlugöze 
Köyü] (Türedi, 2002: 124, 13/24, 37). 

2.7. 
Şimdiki zaman ekinin dar-yuvarlak ünlülü biçimine ağız bölgemizde 

sadece Tarsus 'ta rastlanmıştır: 
Gız şimdi şaş ba~-ı-yür (Tarsus). Günde yanıma gelip gid(i)-yür. Çıkmı
yür anam çzkmz-yür (Baharlı / Tarsus). Dört beş yıldır cenazeye neye 
hasda oldiima ged-e-mi-yur-um. GavışdzramadllJ lJı, alıp götür-ü-yur seni 
(Hacıbozan / Tarsus). 

Güney-Batı Anadolu' da ekin kalın ünlülü biçimi bulunmaktadır; fakat 
ince ünlülü biçimine rastlanınamıştır: 
... rapor [Manisa İli Soma İlçesi Kadınköy] (Korkmaz, 
1956:9; 9/31). gina bir-azdan geri dünüyur-Ci!andim, ... [Kütahya İli, 
Uşak İlçesi, Kamar Mahallesi] (Korkmaz, 1956: 34; 24/15). Edirafinnan 
bir görüşem d~yur anna. (Akçaalan-Gediz / Kütahya) (Gülensoy, 1988: 
XL/18,s.218). 
GurbCidi gidiyurdum bubamdan [Denizli İli Tavas İlçesi, Yarangüma 
Köyü] (Korkmaz, 1956:67; 53/1). 

Şimdiki zaman ekinin bu biçimi Çukurova ağızlarında da yer yer gö
rülmektedir: 
NamtK kemal arda bir iş yapuyur gurtuluyur [Adana İli Kozan 
İlçesi Bulduldu Köyü] (Yıldırım, 1999: 345, Aı.17-5) gazan yüzde 
yüzüyür [Osmaniye İli Kadirli İlçesiKesikke1i Köyü] (Yıldırım, 

1999: 666, B2.15-4). 
Sivas ağzında da şimdiki zaman ekinin değişkelerinden -

(I)yur/-(I)yür biçimine rastlanmıştır: 
Bagmış ki arda üş tene adam otruyullar. NidiyursuIJ uz d?yi sormuş 
[Sivas] (Caferoğlu, 1994b: 73-1,2,3) . 
... bagdı ki topal d?v iki sô{cô bir Çô~ô padşan-oğlunu götürüyür 
[Sivas İli Oluhman Köyü] (Caferoğlu, 1994b: 13-23,24). 
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Tarsus ağzı şimdiki zaman açısından çok değişiklik gösteriyor. Aşağıdaki 
örneklerde de görüldüğü gibi bir yerde ekin sadece sonsesi kalırken, bir başka 
yerinde sadece ünsüzleri kalmaktadır: Öyle etme-r-ik gayrı (İnköy / Tarsus). 

Onnarı bilme-yr-ulç. biz (Gü1ek Kasabası / Tarsus). 

2.8. -(I)yer / -(I)yar 
Şimdiki zaman ekinin bu biçimi Mersin, Tarsus ve Erdemli İlçelerinden 

birkaç köyde karşımıza çıkmıştır; Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve 

Anamur İlçelerinde bu biçime rastlanınamıştır: 
Hindi öyle di-yer-in (Kaklıktaşı / Tarsus). Bir gazan yetmiyer di-yer-in 

go c aya) iki üç gazan idek goca di-yer-in (Tepeköy / Tarsus). Bilme-yer-in 

anam (Boztepe / Tarsus). Öteleri ney bilme-yer-ün. (Tepetaşpınar / Tarsus). 

Isla-yar-ı!] (İlernin / Erdemli). Az gad ar bil-i-yer-üm. İçilme-yer işde (Gülek 
Kasabası / Tarsus). 

Evcili diniliyer. Biz bullara şehir di-yer-iz hoy (Evcili Mah. Güzelyayla 
Kasabası / Mersin). Goca öleli uğraş-ı-yer-Iz hoy (Çandır / Mersin). 

Deme-yer-ik (Gülek Kasabası / Tarsus). 

Ağız bölgemizde, bu biçimin II. tekil kişiyle kullanımına rastlanınamıştır. 
III. kişi çekimlerinde -(I)yer/-(I)yar biçiminin kullanıldığı ağız adacıklarında 

genelolarak şimdiki zamanın II. tekil kişi çekiminde -(I}y01J biçimi 
yeğ1enmektedir: Harabı ulii-yo!]) şiy oluyer) ulalç. oluyer (Küçükkaratavuk ~ 

Tepeköy / Tarsus). Yetişeme-yolJ) alamii-yolJ ya) onnarı çırpalJ (Tepeköy / 

Tarsus). 

(Üzümü) madem sor-u-yer-suIJuz) gelilJ, topladılJ) gaynad1lJ (Tepeköy / 

Tarsus). 

Herkişi göndermi-yer di-yer oba (Çandır / Mersin). 
Benim gız di-yer hindi, "-cik)) dimeden gonuşmazlar (İlernin / Erdemli). 
İlkinki gelene di-y-yer o (Kızılçukur / Tarsus). Gendi gaça vir-i-yer 

(Kaklıktaşı / Tarsus). Bir habar gel-I-yer (Karadiken / Tarsus). Hindi onnar 

bilin-me-yer (Dorak / Tarsus). 

Mustafa di-yeller ona (Çandır / Mersin). Aşık Yusuf de-yeller (Tepe
taşpınar / Tarsus). Onnara Tembelli di-yeller (Tepeköy / Tarsus). Hindi he-
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men boz-u-yeller (Küçüld(aratavuk ~ Tepeköy / Tarsus). Biç-i-yeller, döv-ü
yeller (Kuzoluk / Tarsus). Keleş doğra-yallar (Dorak / Tarsus). Canlı gocalı 
çalış-ı-yallar (Kızılçukur / Tarsus). 

Sadece Erdemli İlçesinin İlernin I(öyü'nde -(i)yerir ve -(i)yeri biçimlerine 
de rastlanmıştır: 

Onw] armzdz tahz yen-i-yerir (İlernin / Erdemli). Perşembe-ğun aş biş-i
iii? Boru/arı döşey ikler, ondan gid-i-yeri. Üç kere gid-i-yeri oca~a 

(İlernin / Erdemli). 

Osmaniye ağızlarında ise, Kırıntılı/ Lek aşiretinin Kazan ilçesine bağlı 
Gökçeyol (Tılan) köyüyle aynı ilçeye bağlı Hamamköy'ün Kamışobası 
(Vanı) mahallesinde yerleşmiş bulunan kolunda şimdiki zaman eki, genel 
olarak kalın ünlülü tabanıara -yar, ince ünlülü tabanıara -yar / -yer şeklinde 
gelmektedir. Düziçi ilçesinde daha çok -ya/-yel-ye ekinin kullanıldığı ağız
larda da seyrek olarak -yar/-yer şekline rastlanmaktadır (Yıldırım, 1999: 
243): 

İreşiT de yaylada ya ... [Osmaniye İli Merkez İlçe Gökçedam 
(Hemite) Köyü] (Yıldırım, 1999: 714, B4.02-36) valla yaş diyeK gelip 
geçiyer işde [Adana İli Kazan İlçesiHamamköy Tılan Mahallesi Lek 
Aşireti] (Yıldırım, 1999. 366, Aı.24-2) "yar yar 
[Osmaniye İli Düziçi İlçesi Böcekli Beldesi Boyalı Mahallesi] 
(Yıldırım, 1999: 685, B3.o4-12). 

Şimdiki zaman ekinin bu biçiminin Denizli ve Karaman ağızlarında birer 
örneğine rastlanmıştır: 

böca çöP [Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Köyü] 
(Korkmaz, 1956: 73; 57/14). 
onu-unan kövte dökeller. Çilli aıveıu~r [Karaman İli Süleymanhacı 
Köyü] (I(oraş, 1992: 212, X/59,60). 

Aybastı ağzında da başka değişkelerinin yanında şimdiki zaman III. çoğul 
kişi ekinin bu biçimi de bulurunaktadır: 

Dantel yapıyaUar, cemher yere ip yaUulJ 
[Ordu Aybastı İlçesi Kayıncık Mahallesi] (Aydın, 2002: 92, 18-7). 

3.Geniş Zaman Ekinin Şimdiki Zaman Eki Yerine Kullanımı 
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Kıbrıs ağzındaki kadar yoğun olmasa da Mersin ve yöresinde şimdiki 
zaman göreviyle geniş zaman eki de kullanılmaktadır. Geniş zaman eki çoğu 

kez düşmektedir: Ben yalJaz yalJaz gonuş-ur-ulJ "konuşuyorum J) (Çavak i 
Mersin). Bili mi-y-ilJ de işde hasda yat-ır-ılJ "Biliyor muyum da, işte hasta 

yatıyorum" (Dağlı i Erdemli). -Iramazan Mersin'e mi-ğitdi boğitn? - Yat

ır, yat-ır "Yatıyor, yatıyor" (Emirler i Mersin). Hindi ağııda yat-ır taha, taha 

goyvirmeyik (Veyselli ~ Aslanlı i Erdemli). Uğursuzluk getiren guşlar var 

mıydı de-r "diyor" (Aşağıköselerli i Mut). Namaz gıl-ar-dım "kılıyordum J) 

ben (Yalnızcabağ i Mut). Bir gün yaylada sığır güd-er-dik "güdüyorduk", bir 

ar~adaş çıkavardı (Karacaoğlan i Mut). Yüreğim de zırp zırp id-er "ediyor" 

tandzrlıkda gadı-ğibi (Çatak i Silifke). A benim anam guru guru ne ağla-lJ 

"ağlıyorsun" dedi (Karaçukur i Anamur). Ne iş yapalJ de-r "Ne iş yapıyorsun 

diyor" (Boğuntu i Anamur). Öf belim ağrz-r (Çukurabanoz i Anamur). Hen

dere mi al-ıl) "alıyorsun" sesi (Dedeler i Gülnar). Sen neden ağla-lJ ? "Sen 

neden ağlıyorsun" (Aslanköy i Mersin). Uyu-r mu-lJ? "Uyuyor musun?" 

(Sütlüce Kasabası i Gülnar). Ne yakım yakmış biZi mi-lJ. "Ne yakım yakmış 
biliyor musun" (Ovacık i Silifke). I(im yaptırdı biZi miyilJ "Kim yaptırdı 

biliyor muyum" (Karakaya ~ Ortaören i Silifke). Sen bildiğilJi söyle derin 

"diyorum" (Kızılaliler i Anamur). Herif de ne dedi bili milJ «bil-ir mi-lJ)? 

"Herif de ne dedi biliyor musun?" (Üçoluk i Gülnar). Neye getmedim biZi 

mil)? El) eyisi görmiyin didim (Kızılaliler IAnamur). Pençere şu pençere tık 

tık dedi. Galpverdim, bir adam dilJel-ir (Karaçukur i Anamur). 

Aşağıdaki örnekte de geniş zaman ekinin şimdiki zaman yerine kullanımı 

yanında, soru ekinin asıl eylemle yardımcı eylem arasına girdiği görül
mektedir: Gel-i mi ver-ir? "Geliveriyor mu" (Duruhan i Aydıncık). 

Nevşehir, Kırşehir, Konya ve Karaman'da da geniş zaman ekinin şimdiki 

zaman göreviyle kullanımı görülmektedir: 
Hepisi de duruyoUar. "e ne-ararslIjlZ burda? JJ dimiş [Nevşehir İli 

Ürgüp İlçesi Salur Köyü] (Korlunaz, 1994: 145; 18-16), 'bu sef o 'da 

şi !lPynanası-ğelmiş "ne sıızım 'burda" dimiş, ... [Nevşehir İli 

Ürgüp İlçesi Salur Köyü] (Korkmaz,1994: 144; 18-9,10). 

---Ne olJa ni ula? [Kırşehir İli Boztepe İlçesi] (Günşen, 

2000: 309; XXXIV - 216). 
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Ne yapal) (yapıyorsun) goca dimiş [Konya ili Kadınhanı ilçesi] 
Öğretici, 1972: 21). 

---Ezen mi okunur? / ---HZıı. / ---Öğlen ezeni mi okunur? [Karaman 
ili Başyayla ilçesi Kışla Köyü] (Çetin, 1999: N / 608, s.76). 
Alihsanım dedim, nere ğedel) dedim bülüşler uşmadan dedim, ... 
[Karaman İliBaşyayla ilçesi Kışla Köyü] (Çetin, 1999: 62; H/207). 
Öğle bi müzip, işde şindi... [Karaman ili Başyayla ilçesi Kışla 
Köyü] (Çetin 1999: 81; Rl764) . 

.. hanım nöğörül) dedi işte yemek yapann sm)a didi [Karaman ili 
Başyayla ilçesi Güneyyurt Beldesi] (Türedi, 2002: 100, 7/138, 139). 

Kıbrıs ağzında Türkçenin eski dönemlerinde olduğu gibi şimdiki zamanı 
karşılamak üzere çoğunlukla geniş zaman eki kullanılmaktadır. Ölçünlü dilde 
-(I)yor ekinin kullanıldığı yerde Kıbrıs ağzında geniş zaman eki bulun
maktadır. II. tekil kişilerle kullanıldığında, diğer Batı Grubu ağızlarında 

olduğu gibi Kıbrıs ağzında da geniş zaman ekinin -r ünsüzü düşer: 
--- Ne aral) deligannı sen? "Delikanlı sen ne arıyorsun?" 
--- E sen ne ağlal)? " E sen neden ağlıyorsun?" [Gönyeli / Lefkoşa] 
(Gökçeoğlu, 1994: 278) ---- Aha yaparım. / ---- Neyi Ben da 

bilirim yapmasını. Getiriı) gendilerini içeri [Gönyeli / Lefkoşa] 

(Gökçeoğlu, 1994: 95). 
Anne! Asım (bisikleti) yolun ortasında sürer "sürüyor". Bugün süre 
üçde "doluyor". Su "akmıyor". Bir ses gelir "geliyor", 
bakarım Caferinan. Yemişi da "alıyor", parayz da. Onnar da 
Gzprzslz öğrenci otudur "okutuyor" (Gazimağusa / KKTC). 

4. Şimdiki Zaman A..IJl .. .JlJLJl.llA.IL Soru Ekiyle Kullanımı 
Mersin ağızlarında, II. kişiyle soru çekiminde, kişi eki soru ekinden sonra 

değil, şimdiki zaman eki -(I)yo' dan sonra getirilir. Yaygın kullanılan biçim 
budur: Tanı-yo-I) mu Ali 'yi? [(Tahtacı Türkmenleri) Kızılkaya / Mersin] 

Ayrıca, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur çevreleri başta olmak 
üzere şimdiki zamanın sorulu çekiminde soru ekinin zaman ekinden önce 
kullanıldığı da görülmektedir: 
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Abdıraman sen bu işi bilme didim (Üseli / Mersin). O toplantıda 
nede sen olma [(Kırtıııı Aşireti) Burhan / Mersin]. Bu otwJ adım 

yaz-ı mı-yo-1j sen? (Üçoluk / Gülnar). 

Devamlı göçü ne? (Çanakçı Mah. Ayaş Kasabası / Erdemli). 
Ölü mü-yo-!J? Püse gaynadz mı zivt olma mı-yor? (Kocapınar -+ Boğsak 

Mah. İmamuşağı / Silifke). 

Asgere gidi (Kelce ---+ Güme / Mut). 
Goca geli mi-yor? (Karaseki / Aydıncık) Satı (Yeniyörük / 

Aydıncık). 

Hepisini veri ml-·1!O-·n (Medrese Mah. Taşoluk / Gülnar) Hemen gedi mi .. 

yor-uz? (Gülnar). 

Güney-Batı Anadolu ağızlarında da da soru ekinin şimdiki zaman eki -
ya' dan önce geldiğine rastlanır: 

"şö giilan galin-alczsznz JJ dimiş [Denizli İli Çivril 

İlçesi] (Korkmaz, 1956:54; 55-71) şö galiin aTlılarz !!oı'u-"nu-,vo

[Denizli İli Çivril İlçesi] (Korlarraz, 1956: 55,56; 43-77,78). 

böyün gid-i ? [Muğla İli Düğrek Köyü] (Korlarraz, 1956: 100; 

76-23) 
san yajlıyı Vo(:-u-mU-1!o,-n ? [Muğla] (Korkmaz, 1956: 95; 72-34). 

Mersin ağızlarında, soru ekinin şimdiki zaman ekinden sonra getirildiği 

de olur: Avradı geri getir-i-yolar mı? [(Tahtacı Türkmenleri) Kızılkaya / 

Mersin]. Ancak, i. ve II. kişi eklerinde diğer çekimlerde olduğu gibi, fark

lılıklar görülür. Sorulu çekimde de II. tekil kişi eki iyelik kaynaklıdır: 
Ne düşündüm bil-i-yor mu-I) (Karakaya -+ Ortaören / Silifke). 

Hindi satınlarz sormu-yor mu-I) (Gezende / Gülnar) 

Tanı-yar mU-1J Emel'i? (Lenger / Bozyazı) Nağadar bahalz biliyor 

(Beyreli / Bozyazı). Enda ne diyor bil-i-yor (Kızılaliler / Anamur) 

Kıbrıs ağzında da şimdiki zamanın soru çekimi bu biçimdedir: 
Maaş ödüyor mU1j, ödemiyor (Gazimağusa / KKTC) 

Aşağıdaki örnekte de karşılık gerektiren öğeden sonra soru eki getirildiği 

gibi, yüldemle de kullanılmıştır: Ba1Ja mı sor-u mu-yo-1J yalı1Jlz? (Medrese 
Mah. Taşoluk / Gülnar). 
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4. Şimdiki Zaman Ekinin Düz Geniş Ü nlülerle Biten Eylemlerle 
Kullanımı: 

Şimdiki zaman eki, -a I-e ünlüleri ile biten eylemlerden ya da olumsuz 
eylem gövdelerinden sonra getirildiğinde kimi köylerde sonses düz-geniş 
ünlüler korunur; ekin y- ünsüzü kendisinden önce gelen ünlüyü daraltmaz. 

[Geçi] Gelme-yorur, dutulma-yorur (Karahacılı / Mersin). Hindi öyle 
olma-yoru (Aslanköy / Mersin). 

Beni ya7Jsıla-yer o (Tepetaşpınar / Tarsus). 
Onu ben eyice bileme-yor-wJ (Bozon / Mersin). Bahcalan hep yel)ile

yollar (Doğulu / Erdemli). SoğuJ}:la-yor hayvan [Harfilli (Cıcık) / Erdemli]. 
Orayı bilme-yor-um yavnm [(Tahtacı Türkmenleri) Kumaçukuru / Mut]. 

Dussuz heç bişey geç-me-yor. Şekersiz içilme-yor, içmedim de görmedim de 

[(Kırtıllı Aşireti) Dümbelekbaşı / Toroslar~Burhan / Mersin]. 
Hindi çılpna-yoruz (Kocahamzalı / Mersin). Gendimiz dikme-yor-uJ}: 

[(Tahtacı Türkmenleri) Dalakderesi / Mersin]. 
Üjüreme-yor hendeği de (Sütlüce / Gülnar). 
Amma şindi ekeme-yor-sul) (Kızılaliler / Anamur). 

Ulaçlı birleşik eylemken ünlü ile biten asıl eylemle ulaç eki arasına giren 

koruyucu y ünsüzünün düşüp iki ünlünün kaynaşması sonucunda, ekleşme 
sırasında eylemin sonsesi -a I-e, ya da olumsuzluk ekinin sonsesi çoğunlukla 
uzar: 

Bilme-yor-ul) (Karahacılı / Mersin). Bileme-yor-um birinciyi yani [(Tah
tacı Türkmenleri) Yazalanı / Mut ]. 

Sen çok yaşil-yo-l), günahıl) çoğ-olur (Uzunkaş / Mersin). Hindi bantla

yo-l) (İn su --* Erçel / Mersin). 
Hayın olmil-yor (Bozon --* Kaşlı Mah. Doruldeent Kasabası / Mersin). 
Bakmil-yollar didi (Akarca / Mersin). Adamı yakala-yollar [(Kırtıllı 

Aşireti) Burhan / Mersin]. 
AJ}:lımız bişiye erme-yer (Tepeköy / Tarsus). Hindi mal öldürülme-yer 

golay golay. İnneyi vurdul) mıydu ölme-yer (Sağlıklı / Tarsus). 
GurdanmayıncaJ}: da olmil-yor (Sanaydın / Silifke). 
Hadi erişip (zeytini) sıyıramil-yo-lj, mecbur çırpmak zorundasıl) (Çiriş / 

Erdemli). 
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Ağız bölgemizde şimdiki zaman ekinin y- ünsüzünün kendisinden önce 
gelen düz-geniş ünlüleri daralttığı da olur: 

Ben soy~a bilmi-yorur-un (Hacıilyas / Mut). 
Bişince yoyulmu-yoru (Aşağı Köselerli / Mut). 

Çukurova ağızlarında da şimdiki zaman ekinden önceki -a/-e ünlülerinin 
komnup uzadığı örnekler bulunmaktadır: 

E, şindi yalan da söylüyolJ büzülmeyor esah da söylüyolJ büzülmeyor 

[Adana İli İmamoğlu İlçesi Hacıhasanlı Köyü Berber Aşireti] 

(Yıldırım, 1999: 379, Aı.OS-27) Orda gözü ışıliiyor [Adana İli 

Karaisalı İlçesi Güvenç Köyü] (Yıldırım, 1999:405, A3.07-405) Ben 

de 6lJünde bekleyordum [Adana İli Karaisalı İlçesi Bucak Köyü] 
(Yıldırım, 1999: 406, A3.08-20). 

Güney-Batı Anadolu Ağızlarında; Eskişehir, Nevşehir, Sivas, Konya, Ka
raman ve Kıbrıs ağızlarında da şimdiki zaman ekini aldıklarında eylemlerin 
sonsesi -a/-e ünlülerinin komnduğu hatta bu ünlülerin uzadığı görülebiliyor, 
daralma örneği de yok değil: 

Hökümatimiz hapisina bi [Muğla İli Dirgene İlçesi] 
(Korkmaz, 1956: 101; 77-24,25), gırmzdan-eveZi oluna 

[Aydın İli Nazilli İlçesi] (Korkmaz, 1956: 85; 6S-74), "aZilJ-eTdi başılJ 

çaksilJ galtaIi-" [Denizli İli Tavas İlçesi] (ICorkmaz, 1956: 63; 
SO-25). 

Ölum bi gaş gündür gelmeyolj, nfTeye gf-diyorsulJ [Eskişehir Üç Saray 
Köyünden] (Caferoğlu, 199 5b: 13 1 -1 7). 

!ladınnar !]Uyudan su çekecam diyin heç-allarz g,almiiyor [Nevşehir İli 

Derinkuyu İlçesi Suvermez Köyü] (Korkmaz, 1994: 135; 12-22,23)., 
onnar beygilleri her gun yuyup yıIJiiyor [Nevşehir İli, A vanos İlçesi, 

Genezin Köyü] (Korkmaz, 1994: 181; 4S- 136,137). 

Dördüncü gona/J boyunda, gine mi baniminen 

01uhman Köyü] (Caferoğlu, 1994b: 44-10). 
[Sivas ili 
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Mezara geden adamlardan heç biri geri gelüp oradan havadis vermeyor 

(Konya) (Rasanen, 1942: 17). !Jocayı ice bir [Kadınhanı / 
Konya] (Öğretici, 1972:20). 

Şimdi [Karaman İli Kılbasan Kasabası] (Koraş, 1992: 
209, iX / 254), mesel var amma ço-u aIi-lzma gelm?yor, J!Ol'l1U~la",fav()

rum [Karaman İli Akçaşehir (Ağcışar) Kasabası] (Koraş, 1992; 
VIII13,14), anam na zaman doğurdu ben. ... hanım salJa 
şindi lf:afa vermeyoru salJa gölJül vermeyoru hökümet onnan 
da falf:ır fandan veriyorular şondan veriyorular [Karaman İli Başyayla 
İlçesi] (Türedi, 2002: 102,8/2-3,14-15-16). 

Yazılardan bi-şey 

KKTC). 
(Mehmetçik Kasabası İskele İlçesi / 

Yukarıda şimdiki zaman ekinin değişkeleri örneklendirilirken de de
ğinildiği gibi, asıl eylemle yardımcı eylemi birbirine bağlayan ulaç ekinin 
eriyip yok olmasıyla, ünlü ile biten eylemlerden sonra gelen koruyucu y 

ünsüzü ile ekleşen -(I)yorur ve değişkelerinin y ünsüzünün yan yana geldiği 
görülmektedir: 

Onu masus de-y-yoru « de-y-e yoru-r) [(Dudaklı Kabilesi) İkikuyu 

Mevkii / Toroslar]. Ben bilme-y-yor-um. Bu tasınan su vereceksiı] de-y-yor 
[(Tahtacı Türkmenleri) Kumaçukuru / Mut]. Beni alsılJ di-y-yor (Tırtar / 
Mersin). Tükenme-y-yor gızım (Kocavilayet / Mersin). Halası virme-y-yor 

(Karadiken / Tarsus). Bilme-y-yor-un okutmadılar (Sarıaydın / Silifke). Kim 
kes di bilinme-y-yoru (Köselerli / Mut). IQmisi köfde-inciri di-y-yer, kimisi 
şehirinciri (Tepeköy / Tarsus). 

Aynı ses olayı Karaman ve Kıbrıs ağızlarında da görülmektedir: 
yaş kemalini buldu isd?yyorun emme götürmeyyoru goca-allah 
[Karaman İli Başharman (Zengen) Köyü] (Koraş, 1992: 275, 
XXI/28,29). 
Biz de o gün çamaşır yılfiiyyoruz [Karaman] (Koraş, 1992: 156,11/8). 
Aç mılJ susuz mul] ... demiyyorur balJa [Karaman İli Kızıllar Ağinİ 

Köyü] (Koraş, 1992: 234, XII / 38,39). 
Alalzm dedim, siparişleri Dm~affl!aV1VOrum (Gazimağusa / KKTC). 

5. RiWlIP101111Z- Çekim 
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Mersin ve yöresinde birleşik çeleim sırasında yazı dilinden farklı olarak 
genellikle yaşlıların ağzında ekeylem komnur. İkinci farklılık kişi eklerinde 
görülür. Hikaye ve koşul kipinin II. tekil kişi eki -lJ, II. Çoğul kişi eki -
lJIz' dir. Rivayet çekiminde de i. tekil kişi eki, adıl kaynaklı kişi ekindeki b- > 
v- > y- değişiminden gelse gerek -yUn, -yUlJ, -yUm; i. çoğul kişi eki de -
yUz'dır. II. kişi ekleri de lJ'lidir. II. tekil kişi eki -sIlJ « -sIn <sen), II. çoğul 
kişi eki -sIlJIz «-sIn+Iz)'dır. 

Ağız bölgemizde -(I)yorur, -(I)yoru / -(I)yörür, -yörü biçimleri birleşik 
çekirnde seyrek görülüyor, hikaye ve rivayet örneği bulunmakta; fakat koşul 
çekimli örneğine rastlanmamıştır: 

S.1. Şimdiki Zamanın Hikayesi 
Çarşıdan gel-i-yorur-dum (Dayıcık / Gülnar). 
Bu narz ben gızıma göndür-ü-yor-u-dum (İlernin / Erdemli). 
Onu da bil-i-yo-dum, duydumudu amma [(Tahtacı Türkmenleri) 

Kızılkaya / Mersin]. 
Demin salma-yordulJ (Tırtar / Mersin). 
İnneynen çalış-ı-yar ı-dı. İki sıra yap-ı-yar-ı-dı (İlernin / Erdemli). 

Oruç dut-u-yor-u-du. Gabire dahi gon-u-yor-u-du [(Karakeşli Aşireti) 

Çeşmeli / Erdemli]. 
O zamannar galan susuzlukdan mı ol-u-yor-du, neyden olusa ... (Sağlıklı / 

Tarsus). 
Şu meydanna millet sığmı-yo-du böyle [(Tahtacı Türkmenleri) Kızılkaya/ 

Mersin]. Ne bilim ne ed-i-yo-du [(Tahtacı Türkmenleri) Meydan Mahallesi / 
Mut]. 

Höyle sardılJ mıydı, kelefe meydana gel-i-yor-u-du (Gezende / Gülnar). 
Biz çıJpna-yordu~ ya (Doğançay / Mersin). 
Eğirdik miydi, iki üç gat yapıveridik, sağlamlaşdır-ı-yor-u-du~ , onulJıla 

eğiridik (Gezende / Gülnar). Garabuca~'da çalış-ı-yo-du~ [(Tahtacı Türk
menleri) Kızılkaya/ Mersin.]. 

Alflım irdinde şavlar yolfdu, jisdannz gez-i-yollardı [(Kırtıılı Aşireti) 

Burhan / Mersin]. 
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5.2. Şimdiki Zamanın Rivayeti 
Uyurkan gül-ü-yor-u-muş-u-yun "Uyurken gülüyormuşum" (Ayva-

gediği / Mersin). 
Gid-i-yorur-u-muş (Çatak / Silifke). 
Ehdiyar çalzş-ı-yorur-u-muş (Ilısu / Mut). 
Eveli giden gel-i-yoru mu-y-muş da (Karahıdırlı / Erdemli). 
Amelden öl-ü-yer i-miş öı-ü-yer-i-miş. Dümbük para yatzramı-yer-i
(Çandır / Mersin). 
İçinde oturana tapzla-yor-u-muş, gayrı paralı parasız bilmiyorum. 

[(Kırtıllı Aşireti) Burhan / Mersin]. Ağşam ifdar ol-u-yor-u-muş 

(Değirmendere / Mersin). Yılbaşında gel-i-yor-u-muş deyyor [(Tahtacı 

Türkmenleri) Kumaçukuru / Mut]. 
Pusluk gün gid-i-yer-i-miş (Kaklıktaşı / Tarsus). 
Ar-*adaş yolda gel-i-yörr-ü-müş «el-i yörü-r i-miş), bir ar-*adaş 

da-*ılmış adama (Karaçukur / Anamur). 
Benim oğlan da gözden geçir-i-yo-muş ya, gısmet delimiş [(Tahtacı 

Türkmenleri) (Kızılkaya / Mersin]. 

Karaman ağzında birleşik çekim sırasında meydana gelen ünlü çatışması 
olayının, ekeylemin yeri y'ye bırakılarak giderildiği görülür: 

Bir gün demiş kin i, gOl)ŞU düğüne ğediyoruymuş, benim avrada 

demiş, hepil)iz birer eğreti verilJ demiş, böğün düğüne ğetsil), bizi de 
okudular demiş. [Karaman İli, Başyayla İlçesi, Kışla Köyü] (Çetin, 
1999: 68; İ / 390). Hoca çocuklar hep düdüğ
ısmallamışlar, ... [K_araman İli, Başyayla İlçesi, Kışla l(öyü] (Çetin, 
1999: 69, 1(-618). 

5.3. ~ınımJlU Zamanın Koşulu 
KimilJ gızını isde-yör-se, o ossun (Olukkoyağı / Tarsus). 
Müsehib oluncas, senilJ çencerelJ gaynıyor, onulfu gaynamz-yor-sa, pay 

edilecek [(Tahtacı Türkmenleri) Çamalanı / Tarsus]. Millet salJa oy ver-i-yo
sa, gendilJi sevdirebil-i-yo-sa1j reysi cumhurluğa varasıya yap [(Tahtacı 

Türkmenleri) Kızılkaya / Mersin]. 

6. yıL." ............ " ...... Zamanla ___ .lLUl-"-'iUL"-. Yapılar 

Mersin' de yukarıda örneklerle göstermeye çalıştığımız şimdiki zaman 
ekinin değişlceleri yanında, işin konuşma sırasında sürdüğünü, başladığını, 
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bittiğini, gerçekleşmek üzere olduğunu ifade etmek ya da eskiden olduğu gibi 
yapılagelen işleri bildirmek amacıyla genelde asıl eylemin sürekliliğini ifade 
eden yardımcı eylemlerden de yararlanıldığı görülmektedir. Bu yardımcı 
eylemler temel sözvarlığımız içinde yer alan, Türkçenin her döneminde ulaçlı 
birleşik eylemler kuran yörü- yanında yat-, dur-, otur-, gör-, git-, var- ve gel

eylemleridir. Bu eyleınlerden yörü-, yat-, dur- ve otur- kılınış açısından 

süreklilik kavramı taşımaktadır. Gör-, git-, var- ve gel- yardımcı eylemleri 
ise, kullanıldığı yere göre şu anda başlangıç, sürme ve şimdi bitiş de ifade 
ederler. Bu eylemler, asıl eylemle ulaçlı birleşik eylem kurduklarında bir 
eylemi, oluşu bildirmezler, doğalarında taşıdıkları süreci işletirler. Asıl 

eylemin karşıladığı işin, oluşun, eylemin şimdiki zamanda da sürdüğünü, 
başladığını ya da gerçekleştiğini bildirirler. İki örnekle aynı eylemin iki ayrı 
işlevini somutlaştırabiliriz sanırım: 

Vardımıdı yat-ıp yat-ır i Napacak oturuboturur «otur-up otur-ur) 

(Ayvagediği / Mersin). 

-(I)yor ekinin kullanılmadığı dönemlerde ve günümüzde -(I)yor ekinin 
bulunmadığı lehçelerde de şimdiki zaman bağlantılı eylemlerin, iş ve oluş
ların birleşik yapılarla bildirildiği görülmektedir. Eski Anadolu Türkçesinde 
ünlü ulaç ekleriyle yorur ve turur çekiınh eylemlerinden yararlanıldığı bilin
mektedir. çağataycada -al-e, -y ulaç ekleriyle turur çekimli eyleminin hece 
yutumuna uğramış biçimi -turl-dur kullanılmıştır (Eckmann, 1996: 143). 
Özbekçede otzr-, tur-, yat- ve yür- yardımcı eylemlerinin -p ulaç ekini almış 
olan asıl eylemlerden sonra gelerek şimdiki zamanı bildirmekte görev
lendirildiği görülmektedir (Tulum, 2004: 255-260). K.azakça, Kırgızca ve 
Tatarcada da şimdiki zamanı karşılamak üzere yat-, yür-, tur- ve otzr

yardımcı eylemlerinden yararlanılmıştır (Öner, 1998: 163-167). Modem 
Uygur Türkçesindeki şimdiki zaman eki -vat ise, yat- yardımcı eyleminin 
ekleşmesi ve ses değişmesi sonucunda ortaya çılanıştır (Kaşgarlı, 1992: 166). 
Türlanen Türkçesinde de -yor ekinin değişkeleri yanında, asıl eylemin aldığı 
-p ulaç ekinden sonra kullanılan du:r-, otı:r-, yö:r-, yatz:r- yardımcı ey
lemleri bulunmaktadır. Men oka:p otz:rzn, i:şlap yö:rsü1J vb. (Erdem, 2000: 
57). İşte Anadolu ağızlarında da genelolarak ekleşen bir çekimli yardımcı 
eylemin yanında, Türkiye Türkçesinin dışındaki lehçelerde de tanık olunan 
değişik yardımcı eylemlerle kurulan birleşik eylemlerin de, şimdiki zamanla 
bağlantılı iş, hareket, oluş ve durumların bildiriminde kullanıldığı görül
mektedir: 
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gör- Yardımcı Kurulanlar 
-A-ğorür / -1-ğorür; -A-ğorü / -1-.ğorü; -A-ğörür / -1-

ğörür; -A-görür / -I-görür 
Eski Türkçede eylemin gecikmeden çabucak yapılması isteğini belirten, 

sadece buyurma kipinde kullanılan kör- yardımcı eylemi (Tekin, 2000: 101), 
çağatycada da "aramak, gayret etmek, çalışmak, yorulmak" kavramlarıyla 
birleşik eylem kurmaktadır (Eckmann, 1996: 99). Karahanlı Türkçesinde de 
emir kipiyle geçmekte, kesin bir uyarı ifade etmektedir: 

balfa kör keçürmiş kününgni bu kün 
tükel boldı tüş teg salfzngzl ögün [KB 5146] 

Eski Anadolu Türkçesinde de -agörmek (-egörmek, -ıgörmek, -igörmek) 

"-mağa devam etmek ve -mağa çalışmak" [TS VII i 16-1 7) anlamlarıyla emir 
kipi ve geçmiş zaman çekimlerinde karşımıza çıkmaktadır: 

Anca çektin gamı beliilarını [Tebareke. XIV. 12-1] (TS VII/16). 
Demidir süregör safalarznı [Yuz. Hamdi. XV.l10-2] (TS VIII 16). 
DgIUlJ seni öldürmedin sen OğlUlJI öldür; didiler [Dede Kürkut 

22/1 O] (Ergin, 1989: 85). 

Usan olup kalman geri, menzil uzaktır ileri 
İşbu uzak yollar içün yarağınız [Eşrefoğlu. XV.S8] (TS 

VII/16). 

Adet-i kadimesince çığırup çığırup feryat idegörmiş, asla bir 

kimesne gelmemiş [T.E. XV.S3] (TS VII/16). 
Kovagördüler, gitmedi 

Mersin ağızlarına gelince, gör- yardımcı eylemi eski dönemlere göre 
çekim değişikliğine uğramakla birlikte, eski işlevlerini de korumuştur. Mut, 
Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur' da karşımıza çıkan, asıl eyleme ge
tirilen ünlü ulaç ekiyle gör- yardımcı eyleminin geniş zaınan çekimine girmiş 
biçimi olan bu yapı, içinde bulunulan an içinde olanı, eskiden beri sürüp 
gelen eylemi, işi, bir sürecin sonunda olanı, oluşu, sonucu, bir mecburiyeti, 
kesinliği de anlatmaktadır. Aynı zamanda gör- yardımcı eylemi geniş zaman 
çekiminde önceki dönemlerdeki çabukluk kavramını da taşımaktadır. Aniden 
ortaya çıkan olay ve durumları da anlatmaktadır. Yardımcı eylemin üzerinde 
hemen o anda, çok geçmeden anlamı yüklüdür. Gör- yardımcı eyleminin bu 
işlevi bağlam içindeki başka öğelerle de desteldenmektedir. 
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Mersin ağızlarında genellikle iki ünlü arasında kalan g ünsüzü sızıcılaşıp 
boğaz ğ'sine dönüşür. Bu ünsüz, çoğu kez kendisinden sonra gelen ünlüyü 
kendi boğumlanma noktasına doğru çeker, dolayısıyla ünlü kalınlaşır: -a 

görür> -a ğorür > -a ğ6rür. Bu birleşik yapıda yardımcı eylemin başında bir 
y- > ğ- > ğ- değişimi düşünülebilirdi: yorur > ğorür. Ancak, Mersin ağız
larında bu ses değişimi çok ender olarak sözcük içinde görülür, 6ğle 6ğle « 
öyle öyle) (Yalnızcabağ / Mut) örneğinde olduğu gibi. Aşağıda verilen ör
neleler arasında da görüleceği gibi, yardımcı eylemin görür biçimiyle kul
lanımına da rastlanmaktadır. Bu biçimde de, gene «yine<yana) örneğinde 

olduğu gibi y- > g- değişimi de düşünülebilir. Fakat bağlam içinde bakılırsa, 
"yorur" yardımcı eyleminin her zaman "görür" biçiminin yerini tutmadığı 
görülür. "Görür" yardımcı eyleminin verdiği tezlik kavramını, "yorur" biçimi 
taşımamaktadır. Bunun yanında, bitme kılınışlı, aniden ortaya çıkan oluşları 
karşılayan eylemlerle kullanımına dikkat edilirse, "yorur" yardımcı eyle
minden ayrımına daha iyi varılabilir: 

Herijyazdırı-ğorü, varıp deye-ğorü, yazdzrı-ğorü, geçip gedi-ğorü 

(Korucuk / Gülnar). 
O zehirini o su ala-ğorü. Canı öl-ü-ğorü (Güneybahşiş / 

Anamur ~ Narince / Bozyazı). 
Tak giderin, bir gıriz geli-ğorür (Kızılaliler / Anamur). 
Gzzamılf-da ço~ ateşlenir, bir inne vurduı} muydu, çoculf ölü-ğorür; 

bekmez içirdilJ mi tez vuru-ğ orür yüzüne, tezeemek geçire-ğ orür (Aşağı 

Kükür / Anamur). Yarısını elilJden ala-ğorür [(Dorla) Özlü / Mut]. 

http://www.turkdilleri.org



92 GÜLSEREN TOR: MERSİN'DE ŞİMDİKİ ZAMAN 

gör- yardımcı eylemi, Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi asıl eylemin 
anlamına 'sürekli bir çaba' inceliği de katmaktadır (Korkmaz, 1973: 183). 

Mersin ağızlarında geniş zaman ekiyle birlikte alışılagelmiş, şu anda da 

yinelenen bir eylemi, eskiden beri sürüp gelen, görülen durumları, 

denenenlerin bugünkü sonucunu da bildirebilmektedir: 

Ardar ona (şirinceye) ço~u-ğ6rür. (Şirince) ağacr!J gendinde biti
ğorür (Çukurabanoz / Anamur). Terrneye bir imkan bulama-y-a -ğorürüz, 
ne bileyn ben (Boğuntu / Anamur). Şu taraFlara gid-e-ğorüller işde 

(Malaklar / Anamur). Solgun ol-u-ğorü gendi boyadimız (Çukurabanoz / 

Anamur). çı~rığı var onu!J, döndür-ü-ğorür, değirmenil] altında 

değirmenile barabar suyula dön-ü-ğorür, pambığz dökü-ğorür, uğun-ü
ğorür. Bir çuval bir günde bit-e-ğorür (Kalınören / Anamur ~ Beyreli / 

Bozyazı). 

Heleş derse1J geçi-ğörüsü1), heleşli deyince bir ta~a engelleyorsu1J 
(Sıcakyurt / Bozyazı). 

Alınıp yene-de-ğörür (Güneybahşiş / Anamur ~ Narince / Bozyazı). 
O sıralarda göçebe zamannarımızda rahatzmız eyiydi, canımız sağlamıdı, 

yediğimiz yemek bir yemiidi, midiimız eyiydi; amma şindi her talaş 

garışığ orü, m idam ız da çapı~ çürüdü, genci gocası belisiz (N arİnce / 
Bozyazı~ Akpınar Yaylası / Anamur). 

Gene de gedile-ğ orür, do~dursuz da olmaya-ğ orür. Daş gev-e-ğörür. 

Yaraları1J yata~ları dur-u-ğörür (Beyreli / Bozyazı). Böyle işde ol-u-ğorü 
(Derebaşı / Bozyazı). Orda çalışıp yi-y-e-ğörüller (Güneybahşiş / Anamur 
~ Narince / Bozyazı). Nerden getirir, ben ne bilirin; ged-e-ğörü-se, bulup 

gel-e-ğörür (Kalınören / Anamur ~ Beyreli / Bozyazı). 

çürü-y-e-ğörür (Karaseki / Aydıncık). Angara 'dan ney gel-e-ğörüler 

(Şeyhömer / Gülnar). ---Gov gov! /--- Get-me-y- e görüller, get-me-y-e 
görüller (Libas / Aydıncık). 

gör- yardımcı eyleminden haberin verildiği anda, konuşma gerçekleşirken 
sürmekte olan eylemi ya da oluşu, durumu bildirmelde de yararlanılır: 

Esgi garıları1J şeyini al-ı-ğorüller (Kalınören ~ Ormancık / Anamur). 

Beş altı görün-ü-ğörür (Kömürlü / Bozyazı). Aklıma gelme-y-e-ğörür 
(Malaklar / Anamur). O buna be1Jze-y-e (Boğuntu / Anamur). Yaşlı, 

ben bunu bil-e-ğör-ür-ün (Karaağa ~ Güngören / Anamur). Orayı bilmi-y

e-ğor .. ür-ün gızım (Çatak Mah. Boğuntu / Anamur). 
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Gene baya dekle-y-e-ğorüsü1j, gene ıclJ.c görmüşsülJ (Boğuntu / Ana
mur). 

Bizler de şimdi veriseler yi-y-e ğor-ür-üz. UşaJ.clar gazanzp biz yiy-e gör

ar-üz garzylan barabar (Ormancıkl Anamur). Onnar halihazırda orda yaylz
y-a gör-üller (Ormancık / Anamur). 

Eyitden inceleme, başım ağrz-y-a-ğörür (Karaağa ~ Güngören / Ana

mur). 
DahacıJ.c bekcinilJ evi, öğünde bir su talJkeri var ya, onulJ üstücundeki 

evde oturur. Pençeresi burdan görün-ü-ğorür daha gırmızı boyalı, ihi şu 

garşzmzzda, benim çamaşzrz şöyle itdiğimde görün-ü-ğorür (Ovabaşı ~ 

iskele Mah. / Anamur). 

Gelin gel-i-ğörür der (Şeyhömer / Gülnar). 
Bil-i-ğorür. Ol-u-ğorür (Çiriş / Erdemli). 

Aşağıdaki iki örnek cümle de de eskiden tanık olunan, olmuş bitmiş 
olayların bildirimesi sırasında bu birleşik yapıdan yararlanılmıştır: 

Gapıdan gel-i-ğorü goca, kül gibi geçivermiş (Karaçukur ~ Anamur). 

Esgere gidince bubası oğlunulJ garzsınz almış ol-a-ğ orür (Malalelar / 

Anamur). 

Sorulu çekiminde -(I)yor ekinde olduğu gibi, soru ekinin ulaçla yardımcı 

eylem arasına girdiği görülmektedir: 

Her köyü dolaş-a mı gör-ür-sü1jüz? (Melleç / Anamur). 

Gel-i mi- ğör-ür ki diy gorJ.cardıJ.c (Şeyhömer / Gülnar). 

Denizli 'nin Tavas ilçesinde görülen -p ulaç ekiyle gör- yardımcı eyle

minin kullanımı da, tek örnek olsa da, Mersin ağızlarındaki gör- yardımcı 

eyleminin işlevini desteklemesi açısından kayda değer: san iş-areP-görü1j, 

deK gidarin hadi yaz "sen iş arıyorsun, söylüyorum, haydi yaz" (Korkmaz, 

1956: 62; 49-42). 

Köktürkçe ve Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi içinde bulunulan 

anda çabucak yapılması istenen bir iş, hareket; ünlü ulaç eki almış olan asıl 
eyleme gör- yardımcı eylemi eklenip, emir kipi çekimine sokularak anla

tılabilmektedir: Hemen abamı galdırmış, Dudu Dudu gaJ.ca-ğor, analJ suya 

gitti (Sarıaydın / Silifke). 
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Mersin ağızlarıyla karşılaştırmak için başka yörelerden örnek bulu

namadı. Daha çok örnek bulununcaya dek, yine de yorur ile görür yardımcı 
eylemlerinin birbirine karıştırılıp karıştırılmadığı konusunda temkini elden 
bırakmamak gerektiği düşüncesindeyiz. 

-a-ğ6r 

Tıpkı yorur çekimli eyleminde olduğu gibi, görür çekimli eyleminin de 

hece yutumuna uğramış biçimine rastlanmaktadır: Şirin mesele Jf:arzncamlJ 
küçuğu ğibi bir şeyoluyor, sinek şeklinde geliyor, oraya yerleşiyor, orda 
jzsdzlJ dafzm yoyuyor. O zaman jzsdzJf: dibini alma-y-a-ğor, guru-y-a-ğor 
(Ormancık / Anamur). 

-ör 
-gorur biçimbiriminin yumuşak g' sinin tamamen enyıp uzun ünlüye 

dönüştüğü de görülür. Bu biçimin -yorur ya da -yoru'dan geldiği de dü
şünülebilir; ancak -yorur ve -yoru'nun kullanıldığı yörelerimizde y- düş

mesine rastlanmayıp, -görür'ün kullanıldığı köylerde karşımıza çıktığı için, 

ğ-'nin düşme olasılığı daha güçlü görünmektedir: 
Göçebelik oluörur bulfarda (Karaseki / Aydıncık). 

Ondan herkez tankerine götürüp guyusuna döküöru. Biziki düşük geliöru. 
Kömür çeköru ya (Ağlıca Mah. Kömürlü / Bozyazı). 

Ondan ne ileri geleöru? (Ovabaşı / Anamur) 

Bazen sı~(lntz ol-ör [Demirören (Melleç) / Anamur]. 

6.2. -İp yörü-r 
Mersin ve yöresinde ünlü ulaç ekiyle birlikte ekleşen yorur eyleminden 

başka -İp ulaç ekiyle kulanılan yörür yardımcı eylemi de var. Aynı çekimli 
eylem bir yandan ekleşirken, öte yandan yardımcı eylem olarak da kul

lanımını sürdünnüştür. Yardımcı eylem olarak asıl eylemin sürekliliğini 

bildiren yörü- eyleminde aşağıdaki örneklerde de görüleceği üzere Eski 
Türkçedeki "yaşamını sürdürmek" anlamı gizlidir. Söz konusu olan, ayak

ların yürümesi değil, işlerin, eylemlerin, oluşların, durumların sürüyor ol

masıdır. 

Köktürkçede ünlülü eylem zarfı +yorı- "yürümek" birleşiği de eylemin 

uzunca bir zaman sürüp gittiğini bildirir: ud-u yorı- "uzun süre izlemek" [MÇ 
D 4] (Tekin, 2000: 101): 
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Anta kalmışı yir sayu kop to nt ölü yonyur ertiğ. "Oralarda (na
sılsa sağ) kalmış olanlarıenız da hemen) her yönde bitkin ve mecalsiz 

(bir halde) yürüyor idiniz" [Kültigin Güney Yüzü G 9] (Tekin, 1998: 

36, 37) (Belki de bu cümle, Türkiye Türkçesiyle "Oralarda sağ kalmış 
olanlarınız zayıf düşerek flhil'T.n. .... rl~~n •• """ biçiminde yorumlanmalıdır.) 

Uygurca metinlerde de süreklilik göreviyle yorzyur çekimli eylemine 

raslanmaktadır: 

Ölümte ozupan ögire sebinü yonyur tir "ölümden kurtulup sevinç 

ve neşe içinde yürüyüp gidiyor der." [IB/49] (Tekin, 2004: 24) 

Udıgmag odguru, yatzglzg turguru yorıyur men "uyuyanları uyandırıp 
yatanları kaldırırım" [IB/20] (Tekin, 2004: 20). 

~uanşi im pusar antag uz al çevişin timin bu yirtinçüde asıg tusu 
iplu yonyur "(İşte) Kuanşi im Pusar kadar kudretli usullere, çare1ere 

başvurur bu dünyada kolayca fayda sağlayarak dolaşır" [Kuanşı im 

Pusar/170] (Tekin, 1993:17). 
... kentü uvut yirlerin enginlerinte yüde örtenü yala yonyurlar 

[Maytrısimit/50-5, 175] (Tekin, 1976: 142). 

Harezm Türkçesinde de yöri- yardımcı eylemi görülmektedir: 

~açan kim ol ölügni cinazaga ~oçJar boIsalar, ol ölügnüng rulJl ol 

cenaza üzesinde uça yöriyür ta~ı nida iplur [NF 443/2,3,4]. 

Eski Anadolu Türkçesinde yorur yardımcı eyleminin ekleşme yolunda 

olduğunu yukarıda belirtip, örneklerini göstermiştik. 

Mersin ağızlarında, -Ip ulaç ekiyle birlikte yörü- yardımcı eylemi, daha 

önce başlamış bir eylemin içinde bulunulan anda da sürdüğünü bildir
mektedir. Bu yapı, içinde bulunulan anda olandan çok, daha önce başlayıp şu 

anda da süren iş ve eylemleri bildirir. Ekleşmiş biçiminden ayrılan yanı, daha 

güçlü ve açık bir süreklilik ifadesi taşımasıdır, hep, her zaman gibi belirteci 
gerektirmemesidir. Genellikle bu yardımcı eylem Mersin ve yöresinde gez

eylemiyle birlikte görülür: 

_Celala napar? / _Gez-ip UŞanllJ götünde gezip 
Ollarda yatıp yörürümüşümüş (Ayvagediği i Mersin). Hindi birçoğu gul

lanmaz oldu onu, arada o çaya atılan hapı, kimi şekersiz iç er, kimi az iç er, 

ben edemedim, birini de alzşdzramadzm. Ben işde hapzm iç-ip 
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(Çavuşlar / Gülnar). Kesece-oldii inek sabah galfdımıdı gez-ip inek 
[Harfilli (Cıcık) / Erdemli]. 

Asıl eyleme getirilen -Ip ulaç ekinin yerini bir zaman eki aldığı gibi, 
yörü- yardımcı eyleminin geniş zaman ekinin dışında bir çekim eki alabildiği 
de görülür. Bu durumda asıl eylemin şu anla ilgisi bulunmamaktadır. 

Aşağıdaki örneklerde yörü- eylemi geçmişteki süreklilikleri, alışkanlıkları 

bildirmeldedir. 
Ağa gez-er (Darısekisi / Mersin). Böyle sırt nn111"1I •• p 1 ı,fii" iJ; pdiii rn 

ben gelin olduğumda bu bizim adama. Höyle ayakyaluJ dağlarda ve'J-uı,m 
(Ayvagediği / Mersin). O zaman o~cul molful yoğudu ku; oynaş-ır 

ııJJJl'ii1l'i1iilr (Sarıaydın / Silifke). Yözek, dağlarda gezer (Gencali / 

Mut). 
Aşağıdaki örnekte de hem asıl eylem, hem de yardımcı eylem geniş 

zaman ekini almıştır. Böyle bir kullanım da her zaman olanı, alışılageleni ya 
da bir genellemeyi anlatır: 

Künde ollarda gezer (Gülnar). Şindi şo dağa hoh deyiver, (deve) 
yayzl-ır yörür, susuruyasıya-ğadar gelmez (Kızılaliler / Anamur). 

Eski Anadolu Türkçesinde de ulaç ekinin yerine yer yer geniş zaman 
ekinin getirildiği görülmüştür: saman çolf virürler yi-r yorur [Marzuban
name 38b/6] (I<-orkmaz, 1973: 245). 

Karaman' da da yörü- yardımcı eyleminin gez- eylemiyle birlikte 
kullanımına rastlanmıştır: burda gez-ip izinde [Karaman İli Kızıllar 

Ağini Köyü] (Koraş, 1992: 234; XII/32). 
Mersin ağızlarında, ilençlerde ise emir kipiyle kullanılır: BurnwJu sürü 

yörü! (Ayvagediği Mersin). 

Aydın İli, Karacasu İlçesin'de süreklilik bildiren yörü- eyleminin emir 
çekirnli biçimine ratlanmıştır: "Atı da göndedim" deyo "minsilJ yosüy " deyii. 

(Korkmaz, 1956: 94; 71/52) 

6.3. -Ip otur-ur / oturu 
Mersin ağızlarında kullanılan, süreklilik bildiren bir başka yapı da budur. 

Bu birleşik yapıda -Ip ulaç ekinin yerini zaman eki almaz. 
Damıl) başında geziboturullar «gez-ip otururlar) tıpır tıpır tıpır, bir 

hora ğeçiyallar, bir hara, bir hora geziyollar, bekleyollar (Tırtar / Mersin). 
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Terziman Haçça napar hindi? /_ Terziman Haçça hanım hatın 
oturuboturur «otur-up oturur). Neye avrat «de-y-ip 

otururulJ)? Çulfalzk "dokuyordum", gözüme sinek sıçdz 

(Ayvagediği i Mersin). 
Yoğurt Pazarında didi bir adam asmzşlar didi, ağlaşıboturullar 

"ağlaşıyorlar" didi (Darısekisi i Mersin). 

Ölen de amel olmuşumuş yavrzm. Elinde emdiriboturudu "emziriyordu", 
ana didi çoeuJç ölüyor didi (Ulaş / Tarsus ---j- Karacadağ i Mersin). 

Ne bileyn yavrzm ne cezası olaeaJç biz oturuboturuz "oturuyoruz" ihi. 
(Küçülekaratavuk ---j- Tepeköy i Tarsus). 

Yılan höyle bulanıboturur "kıvrılıyor"(Uşakpınarı i Silifke). 

Ne götürüboturul} "götürüyorsun"der (Aşağı Köselerli / Mut). 

Otur- yardımcı eylemiyle kurulan bu birleşik eylem emir kipi çekimine 

de girmektedir. Bu çekimle konuşma anında süren bir eylem ya da durumun 

sonlandırılması istenmektedir. Geniş zaman eki olumlu eyleme getirilirken, 
emir kipi olumsuz eylemle kullanılır: Nazlanıboturma gelinnik gzz gibi, yi 

didik. ~aJç JçaJç oturuboturma, göçeeel] hazırlll]ı yap. Su içiriboturma bal]a 

gı (Ayvagediği / Mersin). 

Denizli'de de benzeri kullanıma rastlanmaktadır: o masalrfj şahbejlisini 
areyo ban bilib-oturun [Denizli] (Korkmaz, 1956: 50; 39/85). Yatal] olub
oturu soğu 'lu~da galib-baz duru-go [Denizli İli Acıpayam İlçesi] 

(Korkmaz, 1956: 72 ; 56/18), banim penirim-ma ıslanıb-oturu [Denizli İli 

Acıpayam İlçesi] (Korkmaz,1956:72; 56/26). 

Bu birleşik yapı, Orta Türkçe Döneminden bu yana görülmektedir. 
Konuşma anında başlayan, sürmekte olan hareket ve durumları anlatmaya 

yarar: 

tangzşıp "alevlenmeye başlıyor" CC (Grönbech, 1992: 177). 
Çıqzp bir baqalZng, tep Çıqzp baqtılar ers e, Sa 'id İbnü Cebir namaz qzlur, 

üzesinde nür ?ahir bolmzş, bir tarafı kökte turur taqz bir tarafı Sa 'id İbnü 
Cebir üzesinde turur taqz arslanlar taqz öngin yırtgan canvarlar kelip tört 
yanında bakıp [NF 344 i 7] 
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Nehcü 'l-Feradis'te yat- yardımcı eyleminin ünlü ulaç ekini almış eylemle 
kullanıldığı görülmektedir: ... nıng Jç.argışı bolgusu turur, tep çaJç.ıru yatur 

[NF 137/5]. 
Eski Anadolu Türkçesinde de yardımcı eylem olarak yat- eylemine rast

lanmaktadır: 

Gördi ılan J.cara dün gibi dürilüb yatur [Marzubanname 21 b-9] 
Ilan inden taşra bir gül dibinde arkasın güneşe virmiş, gaflet uyJ.cu-

sına boyanub [Marzubanname 22a-10] (Korkmaz, 1973: 184) 

Kıpçak lehçelerinde ve Özbekçede şimdiki zamanı karşılamakla görev
lendirilmiş olan yat- yardımcı eylemi aynı görevle Anadolu ağızlarında da 
görülmektedir. "Yatır" yardımcı eylemiyle kurulan birleşik, konuşma sıra
sında devam eden, tekrar eden hareket ve oluşları anlatmak için kullanılabilir: 

Sen bil-ip yatı1j "Biliyorsun" (Sakız i Mut). 
Onu da harcayıbatırl1j «harca-y-ıp yat-ır-ıı)) çayımıza, şekerimize, 

duzumuza diyen gibi (Çukurbağ i Mut). 
Sığır dökülübatır «dökül-üp yat-ır) (Alanboğazı Mah. Köseçobanh i 

Gülnar). Bize masus sorar, bilibatır da « bil-i-p yat-ır) 

Çullarını esgidemeyip yatır ihi. İçinde köz goymadı ki, baJ.csGl)a körerip 

yatır. Hindi yiyecek çoJ.c gız; yinilmiyor, durup yalır çoJ.c oldündan. Deha ıslıJ.c 

çalıp yatır. Deha yanılJda götürece-olup yatır. Bekmez gaynadıp yatı1j mı 

neci (Ayvagediği i Mersin). 
Dikseler olma mı, su akıp yatır (Sebil i Çamhyayla). 
Hususi her damıı) yuvağı var, hindi de hullarda yatıp yatır o yuvaJ.clar, 

atzviriğız, yatıp yatır (Güneyli i Erdemli). 

Bu birimin şimdiki zaman ekinde olduğu gibi, daha önce yaşanmış bir 
olayın ya da eskiden sürekli karşılaşılan bir durumun anlatımında da 
kullanıldığı görülür: 

SOlJura endele açınca garı gonuşup yatır (Karadiken ITarsus). 
Çeviri birtta baJ.cardım, güzelleşmiş, pırlıyıbatır (<pırla-y-ıp yat-ır); 

helkeleri alır suya ğederdim (Kızılca i Bozyazı). 
Ne biliyin höyle bir ufaJ.c böcüğ-olubatır, onu işde çıJ.canbatılar 

(Gezende i Gülnar). 
(Davar) hora gidiverdi mi, birini çaJ.cal beğirtdirip yatır, yiyip ya tır 

olurdu. Zabatdan baJ.csalJ tüyü dökülüp yatır olurdu (Boztepe Tarsus). 
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Aşağıdaki örneklerimiz ise, yardımcı eylemin ortaç eki ve şimdiki zaman 
eklerini de alabildiğini göstermektedir: 

Yapılıp batan «yapzl-ıp yatan) cam ın LL) altında Arap mezerliği var 
(Malaklar / Anamur) 

Orda da bir tay emeceolup yatıyor (Ayvagediği / Mersin). 

Süreklilik bildiren yat- yardımcı eyleminin, Nevşehir ve yöresinde de 
ilerleyici ünsüz benzeşmesine uğratılarak kullanıldığı görülmektedir: 

Adam ~apii açmış ki tandzrda herif oturub-batır «oturup yatzr) 
[Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Köyü] (Korkmaz, 1994; 
135; 12-19). Bir-eve ço!J gelip gedersel) "ne gelip-batı!} JJ derik. 

[Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Doğala Köyü] (Korkmaz, 1994: 139; 
14-24, 25), Ne babıp yatıl] Hanife bi keleme de sen gonuş. [Nevşehir 
İli, Ürgüp İlçesi, Ağcaşar Köyü] (Korkmaz, 1994: 149; 23-24) 
... ba!Jsa ki tosbiijosuldayıp yatır [Niğde] (Caferoğlu, 1995: 8). 

Bu birim, Güney-Batı Anadolu ağızlarında daha sık geçmektedir: 
Yel)i yapzlz-batan « yapzl-ıp yat-an) avi giTces [Aydın İli, Bozdoğan 
İlçesi] (Korkmaz, 1956:79; 60-44). Aha işda san na işlayi-batıf] « 
işle-y-ip yat-zr-zl)) bizim işimiz da bole. [Aydın İli, Bozdoğan İlçesi, 

Biresse Köyü] (Korkmaz, 1956: 83; 64-10). nidan davranıyomal) loP 
gibi oturu-mu-batıf] «otur-up mu yat-ır-ıl)) [Kaletavas Köyünden 
Muğla'ya gelerek yerleşmiş] (Korkmaz, 1956: 95; 72-33), ban 
galame-patırın «gel-e-me-y-ip yat-ır-zn) "gelemiyorum JJ h indi. 

[Muğla İli Yerkesik Nahiyesi] (Korkmaz, 1956: 95; 73-13), h indi 
işim-ma hamzr yuğuruP batırın(<yuğur-up yat-ır-zn) "yuğuruyorum", 
h indi bun-oluncaK varıyon [Muğla İli Düğrek Köyü] (Korkmaz, 
1956:100; 76-21,22). "banim avaldan-idin pusadım" deP-hatırı 

«de-p yat-ır-ı) "diyor" [Denizli İli Tavas İlçesi] (Korkmaz,1956:60; 
47-31,32). 

6.5. get-er 
Git- yardımcı eylemi, içinde bulunulan anda başlamış ve sürmekte olan 

eylem ve oluşu bildirmek için kullanılır. Bazen o anda gerçekleşmek üzere 
olanı, bazen o anda bitişi, sonlanışı, bazen de sürekliliği ifade eder. Ölçünlü 
dilde bu yardımcı eylemin işlevi -(I)yor ekin e yüklenmektedir: 
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Eli1J yan-ıp gider, belJizini görmüyo1J mu gıpgırmızı be1Jizi, yan-ıp 
"yanıyor" (Küçükkaratavuk ~ Tepeköy / Tarsus). 

Hadi ben ged-ip gederin "gidiyorum" [Beyreli Mah. (Ağzıkara) / 

Bozyazı]. 

Odun sata ğederin, baksam ki hoca çarşıya ged-ip geder olur "gidiyor 
olur" (Malaklar / Anamur). 

Yüreğim tüken-ip "tükeniyor"(Kızılaliler / Anamur). 
Yaylzya ged-ip (gidiyoruz), hasdalandım ben yörüyemedim yoluI] 

yarısında ğaldım (Aşağıkükür / Anamur). 
VarıZğıla yol#uğula geç-ip gederiz (geçiyoruz, ömür sürüyoruz) gardaş 

(Aşağıkükür / Anamur). 
Aııa şükür geçinip gederiz "geçiniyoruz" (Karalarbahşiş / Anamur). 

Aşağıdaki örnek cümlelerde de git- yardımcı eylemi, bildinne sırasında, 
asıl eylemin bildirdiği eylemin olmak üzere, gerçekleşmek üzere, tamam
lanmak üzere olduğunu bildirir: 

Sizil] günül]üz geçip gider yavrzm. Gün aşıp gider (Ayvagediği/Mersin). 

Zaten hindi galf:-ıp geder o oyunnar (Boğuntu / Anamur). 
Esgiden lf:ıl çul dolf:urdulf:, un çuvalz dolf:urdulf:, ala çuval, ala heğbe 

dolf:urdulf: Şindi gaybol-up go-y-up gideller yani (Gürlevik / Anamur). Eski 
Türkçeyi bitir-ip gederke ye1Ji Türkçe çıl5.ıverdi (Ormancık / Anamur). 
(Çocuklardan) birisi, buba, a buba dedi beserek Dibeğ-alal]ı 'na goşup 
geder dedi (Malaklar / Anamur). Yola-ğedip gederke ip gereller atıl] 

öğüne, ... (Kalınören ~ Ormancık / Anamur) 

Bağırındım mı, zannedersil} bunu gocası öldür-üp geder "(O anda kesin) 
öldürüyor" (İskele Malı.! Anamur) 

Demir, Alanya ağızlarında şimdiki zaman ifadesi veren gel- ve var- ile 
birlikte git- eyleminden de söz eder, gedip geder "şu anda gitmekte" örneğini 
verir. Muğla'dan Derleme Sözlüğü'ne bir örnek geçmiştir: Ben Ali'yi yolda 
gedip gederiken gördüm (Kaya *Fethiye -Mğ.) (DS IV, 1967). 

Bu yapının örneğine Konya' da da rastlanmıştır: 
---Nerden gelin? / ---Çiydemden. ---Ham gazğıcı? / İçinde 

bulayıp gider [Konya] (Caferoğlu, 1994d: 18-24). 
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Asıl eylemin -Ip ulaç eki yerine geniş zaman ekini aldığı da görülür. Bu 

kullanımda yardımcı eylem, kesinlik ya da geleceğe yönelik güçlü olasılık 

bildirir: 

Cenabı Allah verise geZi-ğeder «gel-ir git-er) (Boğuntu / Anamur). 

var-ır 

Eski Türkçede genellikle ünlü ulaç ekiyle bazen de -(I)p ulaç ekiyle asıl 
eyleme bağlanan ve bir eylemin tamamlandığını bildiren var- eylemi, geniş 

zaman ekiyle anlık şimdiki zamanda bir oluşu, bir bitişi, bir sonucu ifade 

eder: yok bol-u bar- "yok olup gitmek" (O 3), taz-ip bar- "kaçıp gitmek" (BK 

D 41, KT D 34) (Tekin, 2000: 99-100): ... urugsıratayın tir ermiş. yo~adu 

barır ermiş "(Türk Halkı) yok olmak üzereymiş" [KT D/lO] (Tekin, 1988: 

10). 
Bar- eylemi çağataycada da eylemin tamamlanıp bittiğini veya devam 

ettiğini bildiren yardımcı bir eylem olarak geçmektedir (Eckmann, 1996: 98). 

Kutadgu Bilig' de ise ünlü ulaç ekini almış eylemlerle birlikte bar
yardımcı eyleminin belirli geçmiş zaman ve gelecek zaman ekleriyle çekim

lenıniş biçimlerini görmekteyiz: 

Neçe me sınadım isiz ~ılguÇI 
Kite künde üzüldi küçi "Kötülük yapanı kaç defa tecrübe ettim; 

fakat her gün biraz daha azaldı, sonunda da takatten düştü "[KB 247]. 

Turu itlü bargay ~amug işlering 

jUng arta bargay kingügey yiring "Böylece bütün işlerin yavaş yavaş düzene 

girer; ülken günden güne genişler ve toprakların artar [KB 5915]. 

Mersin ve yöresinde, eğer var- eylemi "gitmek" anlamıyla kullanılıyorsa, 

süreklilik; ulaşmak anlamında kullanılıyorsa, şu anda gerçekleşmekte olan bir 
eylemi, oluşu bildirir. Daha çok da git- sözcüğüyle birlikte kullanılır: 

Bakdımıdı yola düşmüş gid-ip varır "gidiyor" (Ayvagediği / Mersin). 

Su davşıma ana çocu~ geç-ip var-ır (ölüyor, ruhunu teslim etmek üzere) 
diyor yavrım (Ulaş -+ Karacadağ /Mersin). 

Mersin ağızlarında da bu birleşik yapı, Kutadgu Bilig'de olduğu gibi geç

miş zaman ve gelecek zaman elderiyle de kullanılmaktadır. Geçmiş zaman 
çekimiyle geçmişte kesin olarak olup bitmiş bir olay vurgulanınakta, gelecek 

zaman çekimiyle de geleceğe yönelik tahmini güçlendirmektedir: Gidip 

vardı. Gidip varaca~. 
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"Biz de gider varnz." örneğinde ise var- eylemi, git- eylemini güç
lendirmekte, kesinlik ifade etmektedir. 

Varır yardımcı eyleminin ilerleyici ünsüz benzeşmesi ve hece yutumu 
olaylarına uğramış biçimiyle Güney-Batı Anadolu'da Mersin yöresinden 
daha sık rastlanmaktadır: 

garlzi suyu gidiP-barın «gi-ip var-ır-zn) "gidiyorum" (Denizli İli 
Tavas İlçesi) (Korkmaz, 1956: 62; 49-38), "gini san burdu na edib
biiij" deb-ba rı [Denizli İli Acıpayam İlçesi Ayaz Köyü] (Korkmaz, 
1956:69; 54-16,17). Hasan aham a1jnadı-vesi1j ban gediP-barın 

«get-ip var-ır-ın) "gidiyorum" [Muğla İli, Dirgeme Köyü] (Korkmaz, 
1956: 102; 78/13), n-ediP-biisıij gı? Bi dani garı gaifa bişiriyoma
mıij? [Muğla İli Yerkesik Nahiyesi] (Korkmaz: 1956, 96; 73-33). 

6.7. dur-ur 
Türkçenin tarihi dönemlerinde en çok örneği bulunan yardımcı eylem tur

eylemidir. Eski Türkçe, Orta Türkçe ve Eski Anadolu Türkçede daha çok 
ünlü ulaçlarla birleşik eylem kuran tur-ur çekimli eyleminin süreklilik 
göreviyle kullanıldığı görülmektedir. -(i)p turur yapısı, Türkiye Türk
çesindeki -mAktA ekini karşılamaktadır: 

Uygur metinlerinden örnekler: 
I>-ormuz-ta t(e)ri-ni1j uçri teg yinçke bi/i ki1j yitiz kögüzinte iki emigi 
artu~ra~ yaraşıp turur erdi "yakışıyor idi". [Maymunlar Beyi 
Hikayesi: 53,54,55] (Gabain, 1946: 20) 
... ötrü tört körklii ~r~zn yürü1j kümüş yzp a1jirer bu ~apag köziidü 

"Orada beyaz gümüşten bir ip eğiren ve bu kapının 

bekçiliğini yapan dört güzel kız gördü." [Budacı İyi ve Kötü Kalpli 
Prens Masalının Uygurcası XLII /1- 4 ] (Hamilton, 1998:47) uluş 
bodun al~u ~ovradz yzrzg ta1jlayu esirkayü zglayu tiigra tolı tlu'ıır,'nr 
erti "ülkenin tüm halkı oraya üşüştü; şarkısına hayran olup, ona acıyıp 
ağlaşarak (insanlar) çevresindeki (alanı) doldurup duruyorlardı". 

[Budacı İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası LXXI/2-4) 
[Hamilton, 1998: 62] 

Eski Uygurca Fal Kitabından alınan aşağıdaki örnek cümlede de asıl 

eylem ulaç eki yerine geniş zaman ekini almıştır: 
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Yaylag tagıma agıpan yaylayur turur men "Yazlık dağıma çıkarak 
yazı geçiriyorum" [IB/62] (Tekin, 2004: 25) 

Orta Türkçeden örnekler: 
Etil suwı alça turur 

lrayatübilçalçaturur 

Balık telim balça turur 

lrölüng talçı küşerür [DLT i; 73/8,9,10,11] 

"İdil suyu akar durur, kayalarm dibini döğer durur, bol balıklar 

bakar durur, gölcük dahi taşar" 

Birig beglenür kör talçı bir begin 

Olçıyu turur tegme künde öngin [KB 3535) 
"birini kendine beyolarak seçer; fakat bakarsın, her gün başka bir 

beyi çağırmakta devam eder." 

bida (tın yıgıglı kişi lçalmadı 

anzn künde arta tur ur bu bida ( 

"bid'atten men' eden insan kalmadı, onun için bu bid'at her gün 
artmaktadır." [AH 404] (Arat, 1951: 73) 

Balçar-men, namaz lçılu turur [NF 436/7]. (O§man rathu şehid 

bolmışdın song Medine içinde yöriyür erken bir maf;ıallada körer-men 

paUiyılç-Iar yıglaşıp tururlar [NF 136/1 0-1 1]. Yana balçar-men, ehlim 

talçı oglanlarım cümlesi yıglayu turur [NF 103/ 7]. Balçar, Abü Cehl 

(al olturup turur yaranları bir/e. [NF 6/2,3]. Men Muf;ıamm edn i 

azarlap ol talçı manga lçargap turur [NF 15/11]. Ey IJöca, 

bu lJatun sizni öldürmekke jurşat isteyü turur [NF 383/4]. 
Çohrah öz özinden el üçün aha-turur yazuhın buza-turur 

"Kaynak kendiliğinden halklar için ve onların günahlarını yok etmek 

için akar durur." [CC 145, 9-10] (Grönbech, 1992: 198) atanzng 

angında olturup-turur "Babanın sağında oturuyor" [CC 148,11] 

(Grönbech, 199: 146). 

Bu lçul-nzng anzng icabeti-ne imkanı yolç turur anzng üçün kim bu 

iv ni (meti bilen beslenip turur-men. [Gülistan Tercümesi 71 (36a9/ 
10,11,12] melik sef;ıer valçtın turup bir niçe ulug-Iarnz alıp lçati-nzng 

yastulçı üstine kilip kördi kim şem ( yana-turur [Gülistan Tercümesi 
259 (l30a)/1,2]. 
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Eski Anadolu Türkçesinde de -A Dur-Ur / -I Dur-Ur ve -Up Dur-Ur 

biçimleri görülür: 
;n1l,iUıf/1l'IIj'1I' her ne kzlsavuz günah 

Ger kılavuz ol günaha bir kez ah [Yuz. Şeyd, XIII] (TS III) 
Ancak bakıcak temam atası sanurdı. [Yüz. Ha. XIV. 35] (TS 
VIII/14) 
Gözsüzü kara eve givürür 

Bir mum ileyinde hoş [Man. Tayr.XIV.l31] (TS VII/14) 
Bu türbe dört bucalf:ludur bil imdi 

Göre durur gibiyem anı şimdi [Kitabu evsiifı Mesacidi'ş-şerife 14a/267] 
(MazlOğlu, 1974: 38) 
Dede Korkut hay ogul ~arçar adama uş bögelek gibi bUlJludur, ol bir 

yavuz canavardur, hep bir yirde gel gidelüm semüzin al, 

arugın lf:o didi [Dede Korkut 87/13,88/1] (Ergin, 1989: 128). 

Mersin yöresinde Dede Korkut'ta olduğu gibi dur-ur yardımcı eylemi asıl 
eyleme -Ip ulaç ekiyle bağlanmaktadır. Bu yapının işlevi yazı dilinden 
farksızdır. Bu birleşik, bir eylemin haber verildiği anda sürüyor olduğunu 
bildirdiği gibi, sürekli olan hareket ve durumları da ifade eder. Ancak, Mersin 
ağızlarında dur- yardımcı eylenıinin yerini hemen hemen yat- eylemi almış 
gibidir: 

Sevgiyi aradıydzlf:, Sevgi kingirde-y-ip "gülüyor" (Ayvagediği / 
Mersin). Dükgan siibz balpnzş, ulan hoca ye-y-ip duru halva tenikesinden 

[(Tahtacı Türkmenleri) Kızılkaya / Mersin] 
Ne mzzzrdan-ıp "Ne kendi kendine konuşup duruyorsun?" 

(Ayvagediği / Mersin). Bu örnek cümle de asıl eylem mızırdan- kıhnış 

açısından süreklidir, durUlJ çekimli yardımcı eylemiyle de sürebilen bu 
eylemin içinde bulunulan anda da sürüp gidiyor olduğu bildirilmektedir. 

Vara vara varzvermişler, gelini gurt yemiş, gınalı dırnalf:ları orda 

dökülüp duru « dökülüp durur) (Aşağıkükür / Anamur). Bu örnekte ise, 
dökülmek eylemi kıhnış açısından bitiş ifadesi taşımaktadır. O nedenle bu 
yapı, içinde bulunulan anda da sürüp giden bir eylemi değil, bir süreçten 
geçmiş durumu bildirmekte, sürme görünüşünü sağlayan geniş zaman 
çekimine girmiş dur-ur yardımcı eylemidir. -üp ulaç eki ise, -miş ortaç eki 
gibi bir görev yapmaktadır. 
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Güney-Batı Anadolu ağızlarında bu yapının şimdiki zaman göreviyle 
kullanımı daha yaygındır: 

İngilizIa şöjla sırt, sırtzfj-arlfasında saf-i habda makinalilanen öjla 

sessiz difinep-durumuş [Manisa Soma İlçesi Kadınköy] (Korkmaz, 
1956: 8; 5-9,10). Balpya içinde bi çzlba!( isan [Manisa 
İli Akhisar İlçesi] (Caferoğlu, 1968: 16) nelaP-durufj gafjnz galiP-ba' 

[Denizli İli Tavas İlçesi] (Korkmaz, 1956: 60; 48-12,13). arda 

bağznp-duru siislaniP-duru [İzmir İli Yeniköy] (Korlanaz, 1956;25; 

17-43). döş glzardıP aca~da [Aydın İli Karacasu İlçesi] 
(Korkınaz, 1956: 94; 72-2,3). ((san n 'ediP gzzzm" de-a vamzş 

yanını [Muğla İli Düğrek Köyü] (I(orkmaz, 1956: 99; 75-39,40). Para 

aOR~UlJ-·au,run ben buna [Muğla] (Caferoğlu, 1988: 111). Şindi geçinip 

[Burdur 
1994c: 103-32). 

Bucak Kazası Ürkütlü Köyü] (Caferoğlu, 

Karaman ağzında da örneği bulurunaktadır: 
Babasından bi şehid aylzğz çıkdı, yeyiP duru [Karaman İli Başyayla 
İlçesi Kışla Köyü] (Çetin, 1999: 80; R-747,748), ... ba~dım bazat 

!larşzmzzda görünüP duru [Karaman İli Başyayla İlçesi Tepebaşı 

Köyü], ... ben de girdim a cemakanllJ ar~asz gibi ardan baJr.ıp durrum 

tahtanuJ yarığından balfıyorun [Karaman İli Başyayla İlçesi 

Güneyyurt Beldesi] (Türedi, 2002: 136,7-135,136) . 

Eski Anadolu Türkçesinde -agelmek (-egelmek; -ıgelmek, -igel

mek yapısı "ilerden beri -mak, -dığı daima görülmek ve -mağa 

başlamak" anlamlarıyla geçmektedir (TS VII / 15,16). Mersin 
ağızlarında örneği az olmakla birlikte gel- yardımcı eylemi, yazı 

dilindeki süreklilik ifadesi yanında, asıl eyleme yakınlık anlamı da 
katar, bir eylemin, oluşun haber verildiği anda, içinde bulunulan anda 
ortaya çıkıyor olduğunu bildirir. Eski Anadolu Türkçesinde ünlü ulaç 
ekiyle asıl eyleıne bağlanan gel- yardımcı eylemi, Mersin ağızlarında 

-zp ulaç ekiyle kullanılır. Bu birleşik yapı, Eski Anadolu Türkçesinde 
daha çok geçmiş zaman ekleriyle çekimlenirken, yöremizde geniş 

zaman ekini alır: Gün ağar-ıp "ağarıyor". Yasin de höyle tzfzl 

deliinnı, yelJi bzyz terley-ip "terliyor" (Ayvagediği / Mersin). 

Millet şindi yelJi gözünü aç-ıp "açıyor" (Karalarbahşiş / 
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Anamur). Biz yetiş-ip gelirken (yetişip geliyorken) bizi goyunulJ 
götüne dılpverdiler (Ormancık / anamur). 

7. Sonuç 
Birçok değişkeleri bulunan şimdiki zaman ekinin Mersin sınırları içinde 

yayılışı düzenli değildir. Bu nedenle, Mersin'in coğrafi durumuna göre, 
doğusunda-batısında, güneyinde-kuzeyinde ya da dağ köylerinde-ova köyle
rinde biçiminde, şimdiki zaman ekinin değişik kullanımlarının bir dağılımını 
göstermek de oldukça güç. İdari sınırlara göre ilçe ilçe vermek de mümkün 
görünmüyor. Şimdiki zamanı karşılayan herhangi bir ek, her ilçenin bütün 
köylerinde olmasa da, kimi köylerinde karşımıza çıkabiliyor. Köylülerde 
(yerleşiklerde) ya da Yörüklerde (göçerlerde) biçiminde bir sınıflamaya da 
gidilemiyor. Aynı biçimbirime her ikisinde de rastlanabilir. Çünkü aynı aşi
retten insanların bir bölümü erken yerleşik yaşama geçmiş, bir bölümü hiHı 
göçer. Günümüzde birçok Yörük ailesi de ikiye bölünmüş durumda; ailenin 
birkaç üyesi dağda hayvanlarla uğraşırken, ötekiler köyde bağ bahçe, bostan 
yetiştirip, seracılık yapmakta, çocuklarının eğitim-öğretimiyle ilgilenmek
tedir. Aynı köyde şimdiki zaman ekinin ses açısından iki üç değişik biçimini 
duyabildiğimiz gibi, aynı kişinin ağzında bile değiştiğine tanık olabiliriz. 

Şimdiki zaman ekinin kullanımına bakarak Mersin ağızlarından alt 
gruplar çıkarmak da güç. Yaygın kullanılan biçimlerden sapmalara, Tarsus 
ağzında (kimi köyler hariç) -yur/yür, -yor-uk,-yo-k, Tahtacı Türkmenlerinin 
ağzında -yo, yo-k ve her ilçede bir iki ağız adacığında -yar/-yer, -yo-lJuz 
rastlanmaktadır. Bu sapmalar, çalışmamızın inceleme bölümünde köyadları 
da verilerek belirtilmiştir. Bütün ses değişimleriyle olmasa da, bir eylemin 
şimdiki zaman ekleriyle bütün kişilere göre yalın çekimini, tablo üzerinde 
yaygın kullanılan biçimlerle sapmaları ayırarak göstermeye çalıştık. 

Mersin ağızlarında şimdiki zamanı karşılayan eskicil biçimlerle yeni 
biçimbirim değişkderinin yan yana kullanıldığı görülmektedir. Yaygın olan 
şimdiki zaman eki -(I)yor'dur, sadece II. tekil kişi eki ile -(I)yo'dur. Ölçünlü 
dilden, aldığı kişi ekleri bakımından ayrılır. II. tekil kişi eki iyelik 
kaynaklıdır. Mersin ve yöresinde şimdiki zamanı karşılayan biçimbirim 
değişkeleri yanında, bir eylemin eskiden beri sürüp geldiğini, içinde bulu
nulan anda başladığını ya da konuşma sırasında gerçekleştiğini, tamamlan
dığını bildiren birleşik yapılar da kullanılmaktadır. 
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Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması'nda lisans tezlerinden 
yararlanarak Mersin'i Batı Grubunun iX. Alt Grubuna Konya'nın yanına 
yerleştirmiş, Tarsus'u da VII. Gruba almıştır (1996: 178). Elde ettiğimiz 

malzemeye dayanarak yaptığımız karşılaştırma sonucunda, şimdiki zaman 
eklerinin bütün kişilerle kullanımı bakımından Mersin ağızlarının I<-onya 
ağızlarından başka Karaman ve Alanya ağızlarına da yaklaştığını gördük. 
Mersin' den topladığımız bütün veriyi yeterli kaynak elde edemediğimiz için 
karşılaştırmak mümkün olmamıştır. Mersin ağızları ile, özellikle Tahtacı 

Türkmenlerinin ağzıyla, Nevşehir ve Güney-Batı Anadolu ağızları arasında 
şimdiki zaman açısından ortaklıklar var; ancak bütün kişilerle çekimi 
uyuşmamaktadır. Güney-Batı Anadolu Ağızlarında -yo şimdiki zaman ekiyle 
kullanılan Ltekil kişi eki -n (götür-ü-yo-n, utan-ı-yo-n vb.) ve i. çoğul kişi 

ekİ -z/-s Mersİn yöresinde görülmemektedir. Mersin ağızları, şimdiki 

zamanın ILtekil kişi -1J ile kullanımı açsından bütün Batı Anadolu ve İç 

Anadolu ağızlarıyla benzerlik göstermektedir. Güney-Batı Anadolu'da, 
III.kişilerde sık kullanılan -yo eki Mersin'de sadece Tahtacı Türkmenlerinin 
ağzında vardır. Mersin ağzında III. kişilerde genellilde -yor kullanılır, bu 
biçimin yanında -yorur/-yörür, -yoru/-yörü de bulunmaktadır. Şimdiki 

zaman ekinin III. kişilerle yaygın kullanımı açısından da Mersin ağızları, İç 
Anadolu Ağızlarına Güney-Batı Anadolu ağızlarından daha yakındır. 

Bunların yanında Orta ve Batı Karadeniz ağızlarıyla olduğu gibi sayılı birkaç 
Doğu ve Güney-Doğu illeri ağızları ile özellikle II. tekil kişi çekiminde 
ortaklıklar görülmektedir. Bunlar da harita üzerinde gösterilmeye çalışıl

mıştır. Anadolu ağızları metin yayınları arttıkça, çıkardığımız haritalara 
başka yer adları da eklenebilecektir kuşkusuz. 

Mersin Ağızlarında gel- Eyleminin Şimdiki Zaman Ekiyle Yalın Çekim Tablosu 

Yaygın YanYana Kullanılan Ağız Tahtacı 

Kullanılan ya da Seyrek Görülen Adacıklarında Türkmenlerinİn 

Biçimler Biçimler Görülen Ağzındaki 

Biçimler Biçimler 
l.t.k. geliyorumi geliyerim, 

geliyorun geliyoruı], geliyom geliyerin, geliyom / geliyorum 
geliyeriı] 

2.t.k. geliYOı] geliyorsul] geliyol] geliyol] 
geliyorur, geliyörür, 

3.t.k. geliyor geliyoru, geliyörü, geliyer / geliyeri, geliyo / geliyor 
geliyör geliyerir 
KeljY!!L(Sadece Tarsus 
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ağzında) 

I.ç.k. geliyoruz geliyorul}, geliyol} 
(Tarsus 'un bazı 
köylerinde ve Tahtacı 
Türkmenlerinde) 

2.ç.k. geliyorsulJuz geliyolJuz (Birkaç 
köyde) 
geliyorurlar, 

3.ç.k geliyollar geliyörürler, 
geliyörüUer, geliyöller 

Kısaltmalar 

AH Atabetü'l-hakayık 

DLT Divanü Lugati't-Türk 

Codex Cumanicus 

EH Kitabü'l-idrak 

IB Irk Bitig 

KK El-kavaninü'l-külliye 

KB Kutadgu Bilig 

NF Nehcü'l-Feradis 

Tarama Sözlüğü 

TZ Ettuhfet-üz-zekiyye 

geliyeriz / 
geliyerik 

geliyersilJiz 

geliyeller 

Tarama Sözlüğü'nden olduğu gibi alınan kısaltmalar: 

Anter. xıv. Antemame 

Dede. xıv. Dede Korkut Kitabı 

XV. Eşrefoğlu Divanı 
Fütuh. xıv. Fütuh-üş-Şam 

Kara. XVII. Karacaoğlan 
KeL. xıv. Kelile ve Dimne 

Man. xıv. Mantık-ut-Tayr 

,ı. ... ,.."' ..... ,. ...... XV. Ebamüslimname 

xv-xvı. Şer'iyye Sicilleri 

T.E. XV. Tac-ül-Edeb 

Yüz. Ha. xıv. Yüz Hadis Tercümesi 

Yuz. Şeyde XIII. Yusuf ve Zeliha 

geliyo~( / geliyorul} 

GeliyolJuz 
/ geliyorsu!)uz 

geliyolar, geliyola / 
geliyollar 
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1. Harita: -(ı)yorur 

A B c D E F G H K 

1 

2 

3 

4 

2. Harita: -(ı)yom 

A B (' D E F G H K 

1 

2 

3 

4 
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3. Harita : m(l)yörür 

A B c D E F G H K 

4.Harita : .-(ı}yörür 

A B c D E F G H K 
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5. Harita : -(I)yor 

A B (' D E F G H K 

6. Harita : -(!)yor-un 

B c D E F G H K 

1 

2 

3 

4 
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7. Harita: -(I)yor-sWJ 

A B (' D E F G H K 

8. Harita: -(I)yor-uk ,--(I)yor-uz 

A B c D E F G H K 
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9. Harita: -(I}yor-sui)uz 

A B c D E F G H K 

10. Harita: -yyor 

A B c D E F G H K 

1 

2 

3 

4 
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11. Harita: -(I)yollar 

A B c D E F G H K 

12. Harita: --(l)yo 

A B c D E F G H K 
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13. Harita :-(I)yo-m 

A B c D E F G H K 

14. Harita:-(1)yo-g 

A B c D E F G H K 
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15. Harita: -(I)yo-k 

A B (' D E F G H K 

.16. Harita: -(I)yo-quz 

A B D E F ( ' -' H K 

1 

2 

3 

4 
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il.Ha.rita.: -(I}yör 

I8.Halita: -(I)yUr 

A B c D E F G H K 
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19. Harita: -{I)yAr 

4 

2U. Harita: -Ir, -Ar,-r 

A B c D E F G H K 

1 

2 

3 

4 
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21. Harita: -ma-yor, -a-yor 

A B (' D E F G H K 

3 

4 

22. Harita: -rnI-yo-~ 
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